










Resumo 

  

 O estudo começa por reflectir sobre o conceito de Literacia e as capacidades 

subjacentes ao desenvolvimento do raciocínio estatístico. O propósito principal deste 

estudo revê-se na valorização da Estatística e no reconhecimento deste conteúdo no 

currículo do Ensino Básico como aspectos inovadores para o desenvolvimento das 

capacidades prescritas e sustentadas pela sociedade de informação. Estes aspectos são 

claramente suscitados da análise de estudos internacionais comparativos sobre Literacia 

Matemática, da avaliação à importância da Estatística atribuída no Ensino Básico pelos 

documentos de orientação programática e curricular, quando comparados com o 

currículo americano e, da análise a alguns manuais escolares onde foi possível constatar 

uma redução aos saberes característicos preconizados no programa do Ensino Básico e 

as tarefas propostas não fomentam o desenvolvimento de competências literácicas.  

  O diagnóstico a todo o suporte documental mencionado exige de facto a 

mudança. Esta mudança é expressa pela introdução e alargamento do currículo previsto 

para a Estatística no Ensino Básico particularmente, através de um conjunto de 

situações simples, desenvolvidas por tópicos temáticos da Estatística e referidas no 

trabalho por Metodologias. 

 Emergem, deste trabalho, as seguintes recomendações: o aperfeiçoamento dos 

programas ao nível do Ensino Básico; a associação do uso das novas tecnologias e de 

ferramentas estatísticas ajudando a elevar a Literacia Estatística na sociedade e, a 

exigência de formação contínua pelas instituições de formação proporcionando um 

fundamento sólido aos protagonistas responsáveis nesta área disciplinar. 
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Abstract 

 The study begins by a reflection on the concept of Literacy and the capabilities 

behind the development of statistical reasoning. The main purpose of this study revises 

up in the recovery of Statistics and the recognition of this content in the curriculum of 

primary education as innovating aspects to the development of sustained and prescribed 

capacities by the information society. These aspects are clearly raised by the analysis of 

comparative international studies on Literacy Mathematics, by the evaluation of the 

importance of Statistics recognized in the documents of the primary education 

programme and the curriculum guidance, as compared with the American curriculum, 

and by the analysis of some school manuals where it was possible to see a characteristic 

knowledge reduction of the primary education programme, where the proposed tasks do 

not encourage the development of literate skills.  

 The diagnosis to the whole documentary support mentioned requires a real 

change. This change is expressed by the introduction and expansion of the planned 

curriculum for Basic Education Statistics in particular, through a set of simple 

situations, developed by the Statistics thematic topics referred in the work as 

Methodologies.  

 From this work results the following recommendations: the improvement of the 

programmes at a primary education level, the combination of new technologies and 

statistical tools helping to raise the Statistics Literacy in society, and the requirement of 

continuous education by institutions, providing a structured training to the responsible 

players in this learning area. 
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Capítulo 1 

 

Apresentação do Estudo 

 

 

1.1. Introdução 

 

 A Literacia Estatística é uma prioridade da sociedade moderna procurando ter 

sempre presente o sentido de responsabilidade social. A um conjunto muito diversificado 

de informação que decorre do estatuto do consumidor pela leitura de um jornal ou de uma 

revista, pelo acompanhamento de um noticiário ou ao inteirar-se dos indicadores de 

consumo, crescimento económico entre muitos outros exemplos que inundam a 

comunicação social, está implícito para o seu entendimento, a leitura de dados e o recurso 

a algumas técnicas estatísticas quer de apresentação quer de tratamento de informação. O 

facto de nem todas as notícias nem todos os dados serem divulgados de forma simples e 

directa e esconderem intenções implica “saber pensar estatisticamente facilitando a 

descodificação dessas intenções”. A preparação dos indivíduos é assim indispensável e esta 

responsabilidade cabe à escola, em geral, e ao ensino da Matemática em particular, 

devendo assimilar a realidade e assumirem-se como vectores de desenvolvimento 

processando e ajudando a processar novas ideias, novas formas de pensar, de decidir e de 

agir (Almeida, 2002, p. 26).  

 A alfabetização, incorporando a noção do que é “ser-se alfabetizado” ou “letrado” 

tem evoluído consideravelmente: primeiro associada a um conjunto de aprendizagens 

básicas – de leitura, escrita e cálculo, resultante da frequência na escola durante um certo 

número de anos; posteriormente ligada a um conjunto de tarefas da vida corrente que 

requer a mobilização de conhecimentos supostamente adquiridos. Esta evolução gerou um 

novo conceito – o de Literacia .  

 Por Literacia entende-se a capacidade do indivíduo para ler, escrever e falar na sua 

Língua materna, efectuar cálculos e resolver problemas do dia-a-dia, de forma a cumprir as 

tarefas que lhe são exigidas quer no emprego quer na sociedade. A noção de Literacia tem 

a vantagem de chamar a atenção para a noção do que é ser-se alfabetizado, e a sua ligação 

a este conceito não pode ser entendida de uma forma estática. Este facto relaciona-se com 
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os níveis de exigências da sociedade em cada momento e com o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia. Nesta perspectiva, ser-se alfabetizado pressupõe pensar naquilo 

que é básico e essencial para todos, o que implica uma mudança com o tempo de acordo 

com as exigências da sociedade. 

 São exemplos de tarefas que atribuem à Estatística relevância nos currículos, 

entender os julgamentos que os meios de comunicação social veiculam com base nos seus 

conhecimentos, compreender um anúncio ou uma notícia que se baseia em tabelas e 

gráficos, saber avaliar criticamente a validade de um argumento, analisando por exemplo, 

se uma generalização está apenas baseada em casos particulares ou se uma amostra é 

representativa de uma determinada população. 

 Segundo Carvalho (2001), saber Estatística é essencial aos cidadãos das sociedades 

modernas por várias razões: para ser crítico em relação à informação disponível; para 

entender e comunicar com base nessa informação; para tomar decisões individuais e 

colectivas, atendendo a que, uma grande parte da organização dessas mesmas sociedades, é 

feita com base nesses conhecimentos. De acordo com a autora, a competência estatística 

não se pode reduzir aos seus saberes característicos, devendo acrescentar-se as atitudes e 

valores e as capacidades. Ser estatisticamente competente significa que se desenvolvam 

atitudes, capacidades e conhecimentos que permitam ser crítico e reflexivo em relação à 

informação veiculada através de conteúdos estatísticos, mesmo numa utilização indevida e 

abusiva. Na perspectiva de outros autores, tornar todos os cidadãos estatisticamente 

competentes é um dos grandes objectivos da educação estatística e a única forma de 

combate à iliteracia estatística. 

 

 

1.2. Objectivo do Estudo 

 

 A ideia fundamental deste trabalho em Literacia Estatística consiste numa reflexão 

face ao modo como é ministrada a unidade “Probabilidades e Estatística” no Ensino 

Básico. Melhorar a Literacia na área em foco implica mudanças na educação, em 

articulação com a necessidade de formação profissional. 

 Para além desta perspectiva, o objectivo principal deste documento é melhorar a 

compreensão dos conteúdos ministrados no domínio da Estatística, particularmente no 
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Ensino Básico. Neste sentido é relevante concretizar na prática a importância da Estatística 

no currículo pelas razões seguintes: 

- a Estatística é uma área favorável ao desenvolvimento de certas capacidades expressas 

nos currículos, tais como: interpretar e intervir em situações do dia-a-dia; formular e 

desenvolver problemas; comunicar; manifestar rigor e espírito crítico bem como adquirir 

uma atitude positiva face à Ciência.  

- Um dos factores fundamentais do desenvolvimento do currículo é a evolução da 

Matemática, chamando incessantemente a atenção para novos temas e, ao mesmo tempo, 

permitindo um novo olhar sobre temas já conhecidos. Nos anos mais recentes assistiu-se à 

introdução no currículo das Probabilidades e Estatística. 

- O currículo de Matemática não se restringe ao nível programático dos objectivos, 

metodologias, conteúdos e recomendações para avaliação. Ele inclui igualmente o plano 

dos materiais educativos, onde sobressai o manual escolar. Qualquer manual constitui 

sempre uma interpretação (por vezes extremamente livre) do currículo oficial. Outro nível 

de interpretação do currículo é dado pelas tarefas e materiais elaborados pelos professores 

(Loureiro e tal., 2000, p. 5). 

 

 

1.3. Enquadramento e Organização do estudo 

 

 O recurso à palavra Literacia deve-se ao facto de se ter verificado a existência de 

sectores significativos da população que, apesar de escolarizados, não eram capazes de 

realizar adequadamente tarefas da vida corrente que requeriam a mobilização dos 

conhecimentos supostamente adquiridos (Abrantes et al., 1999, p. 19). A exposição 

constante do cidadão a grandes massas de informação promove também a evolução do 

conceito de Literacia. Importa realçar o estudo realizado sobre Literacia em Portugal 

coordenado por Ana Benavente e que originou o recurso ao conceito de Literacia. Este 

conceito toma perspectivas diferentes de acordo com os seus atributos como por exemplo, 

a Literacia Estatística constituindo este o objecto de referência inicial do segundo capítulo. 

 A palavra Literacia não é muito vulgar no vocabulário português apesar de estudos 

sobre Literacia terem sido influentes na sua recente utilização nomeadamente em debates 
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sobre a Educação. Os trabalhos consequentes de muitos debates e estudos são reflexo da 

importância da Estatística no sistema educativo. 

 A relevância dos resultados do estudo internacional - Programme for International 

Student Assessement (PISA) em 2003, segundo ciclo do PISA, deve-se ao enfoque dado à 

Literacia Matemática não só pela pertinência desta Literacia específica neste documento de 

trabalho mas por realçar, nos instrumentos utilizados questões referentes ao tema 

Probabilidades e Estatística. As acepções que o conceito Literacia assume nomeadamente 

nas vertentes específicas da Leitura e Ciências são também referidas num sentido restrito. 

 Há sinais de mudança na Educação Matemática, particularmente no ensino da 

Estatística; as alterações são tais que desafiam os professores a despertar e motivar os 

alunos para aprenderem durante toda a vida. 

 A necessidade de estabelecer muito bem o que deve ser ensinado e como deve ser 

ensinado pressupõe/exige a revisão dos programas a nível do Ensino Básico. O propósito 

deste documento incidirá sobre a pertinência dos programas, dos manuais escolares e a 

apresentação de metodologias que norteiam o ensino e aprendizagem da Estatística no 3º 

ciclo do Ensino Básico. 

 Na orientação do estudo Literacia e Estatística foram utilizados documentos 

oficiais e referências da reforma da Matemática escolar: os programas de Matemática do 

Ensino Básico, alguns manuais escolares, o Currículo Nacional do Ensino Básico e a 

tradução portuguesa dos Principles and Standards for School Mathematics publicados em 

2000 pelo National Council of Teachers of Mathematics. Esta tradução foi realizada e 

editada em 2007 pela Associação de Professores de Matemática e ao longo do trabalho será 

referida pela nomenclatura NCTM ou simplesmente Normas. A importância desta 

referência constitui um desafio a utilizar como critério para apreciar as suas propostas e um 

meio de comparação entre os documentos que se apresentam como objecto de análise a 

este trabalho. A metodologia utilizada baseou-se na transcrição dos objectivos, conteúdos, 

orientações/sugestões metodológicas bem como as actividades que se propõem nos 

referidos documentos. Os programas referem os objectivos e as observações/sugestões 

metodológicas e que se distinguem do Currículo Nacional pelas competências e 

experiências de aprendizagem, respectivamente. A análise dos documentos pretende 

também dar a conhecer diferenças e semelhanças entre os programas portugueses e o 

conjunto de Normas para o currículo da América do Norte apontando aspectos 



 5 

metodológicos que terão reflexo nas actividades a desenvolver na sala de aula. Esta ideia é 

explícita na referência ao estudo comparativo no capítulo “Educação/ Ensino da 

Estatística”. 

 A importância da Estatística no currículo tem mudado de forma crescente pelo 

papel que tem desempenhado o seu ensino, criando perspectivas diversas das quais se 

destacam: a valorização apenas dos aspectos matemáticos da estatística; a importância 

dada ao seu uso na análise e interpretação de dados; a ênfase do seu papel como linguagem 

de descrição da realidade. 

 A referência às Normas justifica-se também por representar o modo como se deve 

aprender nas aulas de Matemática expressando uma visão do que deverá incluir o currículo 

de Matemática em termos de prioridades e importância dos conteúdos. 

 No quarto capítulo, dedica-se atenção aos manuais escolares clarificando a 

concepção do mesmo para diferentes sujeitos, quer como recurso quer como programa. 

Verifica-se, no entanto, em alguns manuais recentes alguma resistência e dificuldades de 

adaptação à mudança. Para além da adaptação às mudanças curriculares, os manuais 

devem também garantir a formação de cidadãos activos, responsáveis, autónomos e 

críticos e não dependentes de um treino para a obediência, à ordem através do recurso a 

imperativos como: calcule, complete, registe, geradores de uma atitude passiva do aluno 

em actividades rotineiras. O enquadramento legal da selecção de manuais (quadro 13) é a 

razão que veicula a escolha de um manual. No entanto, especialistas em Psicologia e 

Ciências da Educação enaltecem a escolha de um manual em consciência e com autonomia 

por quem tenha competência. Se não se têm conhecimentos necessários estes não se podem 

mobilizar no acto de escolher. 

 O quinto capítulo designado por Metodologias centra-se nas componentes de 

formação exigidas pela Literacia Estatística e que se revêem na educação básica sob 

proposta de realização. 

 Comparativamente a outros países, como a Inglaterra e os Estados Unidos da 

América, em Portugal só mais tarde se assistiu a mudanças nos programas devido a críticas 

ao “simbolismo carregado e à ênfase em estruturas abstractas” pelas dificuldades 

apresentadas pelos alunos nomeadamente no Ensino Secundário. Estas mudanças não só se 

verificaram ao nível dos conteúdos como na preocupação e condução a novos métodos de 
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ensino particularmente o ensino “por descoberta”. Perante esta mudança, novos programas 

e consequentemente novos manuais surgiram. 

 A Matemática Moderna dota-se de novos métodos de ensino complementando-se a 

descoberta com o diálogo professor/aluno. Seguidamente conheceram-se outros 

movimentos e sinais de mudanças na Matemática Moderna e que só tiveram eco quando 

noutros países se reclamam que a resolução de problemas deve ser o foco da Matemática 

escolar para além de profundas análises no ensino da Matemática em todos os níveis de 

ensino. Mais tarde, a importância das Normas referidas no terceiro capítulo veio remeter 

para objectivo principal da Matemática escolar Levar o aluno a desenvolver o seu poder 

matemático e que se reconhece neste estudo como a capacidade de interpretar informação 

estatística fundamental na Literacia do cidadão na sociedade moderna. 

 As actividades propostas neste trabalho destinam-se aos alunos do terceiro ciclo do 

Ensino Básico constituindo um modo de facilitar e enriquecer a aprendizagem dos alunos, 

desenvolvendo competências essenciais no domínio das Probabilidades e Estatística, sendo 

relevante alertar os alunos para possíveis erros que normalmente são cometidos e que 

poderão passar despercebidos ao professor. 

 O ensino da Estatística não pode limitar-se ao ensino de técnicas e fórmulas e a sua 

aprendizagem na aplicação rotineira de procedimentos não inseridos em contextos do 

quotidiano; tem de interpretar, de analisar e de criticar. 

 Como projecto nacional, o ALEA (Acção Local Estatística Aplicada), disponível na 

Internet em http://alea-estp.ine.pt, merece especial destaque. Foi desenvolvido pela Escola 

Secundária Tomaz Pelayo de Santo Tirso e pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) 

com o objectivo de melhorar a Literacia Estatística contribuindo para o ensino da 

Estatística no Ensino Básico e Secundário. A sua utilização passa essencialmente por 

colocar à disposição dos alunos uma vasta quantidade de informação estatística não só do 

país como do estrangeiro e por permitir aos alunos aprender e/ou pensar criticamente de 

acordo com situações reais. 

 A nível internacional, o International Statistical Institute (ISI) é a associação 

científica mais antiga, fundada em 1885 na Holanda. Em 1991, o ISI criou a secção 

International Association of Statistical Education (IASE) com o objectivo de promover a 

educação em Estatística a todos os níveis, desde a escola primária, passando pelo treino de 

profissionais de Estatística e o público em geral. A IASE mantém desde 2002, o projecto 
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International Statistical Literacy Project (ISLP) substituído pelo projecto Numeracy até 

2001. O projecto ISLP permite fornecer informação e disponibilizar recursos para todos os 

interessados na Literacia Estatística, contribuindo assim para ajudar a resolver o moderno 

problema que é a Literacia Estatística. 

 Actualmente, o concurso Literacia Estatística, promovido pelo IASE, constitui um 

projecto inovador que contribui para a reclamada exigência da sociedade moderna, com 

um conjunto de desafios que se estendem aos alunos portugueses do Ensino Básico e 

Secundário. 

 Recentemente, o ALEA recebeu o prémio “Best Cooperative Project Award” 

atribuído pela primeira vez no quadro do ISLP. Este prémio considera o ALEA como um 

esforço das instituições envolvidas em manter uma estreita colaboração com vista à 

promoção da Literacia Estatística. 
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Capítulo 2 

 

Literacia e Estatística 

 

 

 O ideal educativo dos finais do séc. XIX entre os que apostavam na alfabetização 

das populações era: “Todos devem aprender a ler, escrever e contar”. Nesta frase ler e 

escrever são actividades diferentes. A actividade de “Ler e Escrever” não é comum a todos 

os indivíduos. Contar no sentido amplo da frase é “fazer contas”, escrevendo muitas vezes 

com lápis e papel. 

 A experiência com palavras não será em muito diferente das implicações da leitura 

de números. O falante normal é em geral incapaz de fixar de imediato o primeiro verso do 

poema Urânia de Jorge de Sena, para não falar da primeira quadra deste soneto. 

 

Urânia 

    Purília amancivalva emergidanto, 

    Imarculada e rósea, alviridente, 

    Na azúrea juvenil conquinomente 

    Transcurva de aste o fido corpo tanto… 

     Jorge de Sena, Metamorfoses 

 

 A razão frequentemente apontada, é a de que “não faz sentido”. À semelhança da 

visão descrita por Pestana e Velosa (2002, p. 30) sobre os dados estatísticos, não há um 

sentido patente, pois eles ainda não foram lidos, no sentido de decifrados que a palavra 

lidos contém. 

 Na frase “Todos devem aprender a ler, escrever e contar” falta a referência à 

capacidade de ler números sob a forma tabular ou qualquer outra codificação, ler números 

no sentido pleno, de extrair deles a informação que contêm, decifrá-los. Essa capacidade é, 

no fundo, a Estatística. 

 Galileu afirmava que Deus escreveu o Mundo em linguagem matemática, e que 

competia ao homem decifrar essa linguagem. Caso Galileu vivesse hoje, teria certamente 
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escrito “Estatística” em vez de Matemática”: o âmago da Estatística é a decifração dos 

dados (Pestana e Velosa, 2002, p. 22). 

 

2.1. Literacia, acepções e o PISA 

 

 A utilização do conceito Literacia advém do estudo internacional PISA 

(Programme for International Student Assessement) aplicado a países da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e conhecido como o 

maior estudo sobre as competências dos alunos no final da escolaridade obrigatória. O 

objectivo do PISA foi procurar medir a capacidade dos jovens de 15 anos na utilização dos 

conhecimentos que possuíam para enfrentar desafios da vida real em detrimento da 

avaliação no domínio que detinham sobre o conteúdo do currículo escolar específico. Este 

estudo está organizado em três ciclos de anos: 2000, o primeiro ciclo do PISA tendo como 

principal domínio de avaliação a Literacia em contexto de leitura; 2003, o segundo ciclo do 

PISA com maior enfoque na Literacia Matemática e como domínios secundários as 

Literacias de Leitura e Científica bem como a resolução de problemas; 2006, o terceiro 

ciclo do PISA com preponderância para a Literacia Cientifica. 

 Em Portugal, o PISA envolveu várias escolas (públicas e privadas) com algumas 

variações no número de estabelecimentos e alunos envolvidos como mostra o quadro 

seguinte. 

 

N.º de Escolas Ciclos do 

PISA Públicas Privadas 

N.º de 

Alunos 

Níveis de 

Escolaridade 

2000 138 11 4604 Do 5º ao 11º ano 

2003 141 12 4608 Do 7º ao 11º ano 

2006 155 18 5109 Do 7º ao 11º ano 

 

Quadro 1 – Portugal nos três ciclos do PISA. 

 

 Neste estudo destaca-se também um significativo aumento do número de países 

participantes, enquanto o número de alunos envolvidos decresceu (Quadro 2). 
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Ciclos do PISA N.º de Países N.º de Alunos 

2000 
32 

(28 da OCDE) 
265 000 

2003 
41 

(30 da OCDE) 
250 000 

 

Quadro 2 – Países envolvidos no PISA. 

 

 Os jovens a testar no PISA foram escolhidos através de uma sondagem de uma 

população alvo com idades compreendidas entre os 15 anos e três meses e os 16 anos e 

dois meses que frequentavam a escola, independentemente do tipo de instituição. A 

selecção foi realizada por um processo de amostragem aleatória estratificada a partir das 

escolas do país. Em Portugal foi considerada a representatividade por região. 

 Os testes de “papel e lápis” foram os instrumentos administrados, a serem 

respondidos por cada estudante num período de duas horas. As questões propostas 

incluíam itens de escolha múltipla (cerca de um terço) e itens para a produção de respostas 

(umas mais curtas, outras mais elaboradas). Os itens estavam organizados em unidades 

baseadas num texto ou num gráfico ilustrando uma situação concreta, procurando ser tão 

próxima quanto possível do contexto do mundo real. 

 Cada domínio de avaliação apresenta um enquadramento conceptual desenvolvido 

por especialistas internacionais e tem por base o conceito de Literacia. O conceito de 

Literacia no PISA é mais amplo do que a noção histórica da capacidade de ler, escrever e é 

medido num continuum, e como referido na introdução do trabalho, não pode ser reduzido 

à dicotomia de ser ou não ser letrado. O desenvolvimento da Literacia é um processo de 

aprendizagem ao longo da vida (GAVE, PISA 2003, p. 8). 

 Os domínios de avaliação foram definidos no PISA em termos de: (a) conteúdo ou 

estrutura de conhecimento que o estudante necessita de adquirir em cada domínio de 

avaliação como por exemplo, familiaridade com conceitos matemáticos; (b) processos que 

têm de ser desempenhados, como por exemplo, desenvolver um certo argumento 

matemático; (c) situações em que os estudantes encontram problemas matemáticos e em 
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que são aplicados os conhecimentos relevantes, como por exemplo, tomar decisões 

relativamente à vida pessoal, ou compreender os acontecimentos mundiais. 

 No domínio de avaliação da Matemática, o quadro seguinte sumariza a sua 

estrutura e o seu desenvolvimento nos termos referidos. 

 

Parâmetros Matemática 

Conteúdo 

Núcleos de áreas e conceitos matemáticos relevantes: 

•  Quantidade; 

•  Espaço e forma; 

•  Mudança e relações; e 

•  Incerteza. 

Processo 

As «constelações de competências» definem as 

capacidades necessárias para a Matemática: 

• Reprodução (operações matemáticas simples); 

• Conexão (ligar ideias para resolver problemas de 

resolução directa; 

• Reflexão (pensamento matemático mais 

abrangente). 

Situação 

As situações variam de acordo com a «distância» das 

mesmas em relação às vidas dos indivíduos: pessoal; 

trabalho e lazer; comunidade local e sociedade; e 

científica.  

 

Quadro 3 – Parâmetros de Avaliação da Matemática no PISA 2003 

 

 Para além do domínio de avaliação, Literacia Matemática, o PISA 2003 

conceptualiza a Literacia da Leitura e a Literacia Científica. No quadro 4 apresentam-se as 

definições destas Literacias e as características que as distinguem. 
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Matemática Leitura Ciências 

 

A capacidade de um 

indivíduo identificar e 

compreender o papel que a 

Matemática desempenha 

no mundo real, de fazer 

julgamentos bem 

fundamentados e de usar e 

se envolver na resolução 

matemática das 

necessidades da sua vida, 

enquanto cidadão 

construtivo, preocupado e 

reflexivo. 

 

Relaciona-se com o uso 

mais abrangente e 

funcional da Matemática; o 

envolvimento requer a 

capacidade de reconhecer e 

formular problemas 

matemáticos em várias 

situações. 

A capacidade de cada 

indivíduo compreender, 

usar textos escritos e 

reflectir sobre eles, de 

modo a atingir os seus 

objectivos, a desenvolver 

os seus conhecimentos e 

potencialidades e a 

participar activamente na 

sociedade. 

 

Nesta definição, ler é muito 

mais do que descodificar e 

compreender literalmente: 

implica compreensão e 

reflexão e a capacidade de 

usar a leitura para atingir 

os próprios objectivos na 

vida. 

 

 

A capacidade de usar 

conhecimentos científicos, 

de 

identificar questões 

científicas e de retirar 

conclusões baseadas em 

evidência, de forma a 

compreender e apoiar a 

tomada de decisões acerca 

do mundo natural e das 

mudanças nele efectuadas 

através da actividade 

humana 

 

Requer a compreensão dos 

conceitos científicos, a 

capacidade de aplicar a 

perspectiva da ciência e de 

pensar na evidência em 

termos científicos. 

 

 

Quadro 4 – Literacia no PISA 2003 

 

 Os resultados obtidos pelos alunos portugueses em Literacia Matemática 

comparam-se com os dos seus colegas do espaço da OCDE interessando destacar das 

quatro áreas de conteúdo, a Incerteza como tema de estudo de Probabilidades e Estatística. 

Esta área abrangeu os fenómenos e as relações probabilísticas e estatísticas cada vez mais 

importantes na sociedade de informação.  
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 Segundo o relatório nacional do PISA 2003, as escalas em que os resultados são 

apresentados foram construídas de forma a que no conjunto dos países da OCDE, a média 

fosse de 500 pontos e cerca de dois terços dos alunos tivessem entre 400 e 600 pontos. As 

pontuações nas escalas de Literacia Matemática foram agrupadas em seis níveis de 

proficiência que representam conjuntos de tarefas de dificuldade crescente sendo o nível 1, 

o mais baixo e o nível 6, o mais elevado. À área do conteúdo Incerteza corresponde um 

conjunto específico de competências descrevendo a proficiência em cada um dos níveis, 

apresentada em anexo (Anexo A). 

 Comparados os resultados nas diversas sub escalas, verificaram-se algumas 

diferenças apesar das percentagens de alunos com baixo nível de Literacia serem sempre 

superiores às médias da OCDE. Em particular, na sub escala de Incerteza, o afastamento é 

menor, 27 % em Portugal versus 20 % na OCDE. Também a percentagem de alunos com 

níveis elevados de Literacia Matemática, nas diversas sub escalas é sempre inferior, sendo 

na sub escala de Incerteza de 5 % em Portugal e de 15 % na OCDE. 

 Relativamente ao desempenho médio na escala global e, em particular na sub escala 

de Literacia Matemática correspondente à Incerteza, Portugal encontra-se abaixo da média 

da OCDE com 471 pontos. Ainda nesta sub escala, os resultados obtidos pelos alunos 

portugueses não são muito diferentes dos da Eslováquia, Letónia, Itália e Grécia. Da leitura 

das conclusões do PISA 2003, importa ainda destacar que na Literacia Matemática existe 

uma percentagem elevada de alunos portugueses de 15 anos com nível de proficiência 

inferior a 1, o que traduz uma situação grave para cerca de um terço dos estudantes 

portugueses. 

 O facto da amostra de escolas seleccionada apresentar um número de escolas 

públicas muito superior ao de escolas privadas, explica-se pela intenção de espelhar a 

distribuição realmente existente no sistema de ensino português. Apenas 5 % dos alunos da 

amostra frequentam estabelecimentos de ensino que monitorizam as aulas dos professores 

que neles leccionam, uma percentagem bastante reduzida, quando comparada à da OCDE 

que, em média, é de 61 %. 

 Os resultados dos questionários preenchidos pelos responsáveis das escolas 

realçaram factores com impacto negativo nas aprendizagens dos alunos portugueses: as 

baixas expectativas dos professores relativamente aos seus alunos; o absentismo dos 

professores e a resistência à mudança. 



 15 

 A última etapa sobre os itens do PISA 2003 consistiu num sistema de avaliação 

sobre o conteúdo ser considerado ou não parte integrante do programa de Matemática dos 

2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Segundo Ramalho (2004), os itens foram categorizados em 

termos de conteúdos, o que constituiu uma tarefa complexa, uma vez que a grande maioria 

dos itens do PISA pretendia avaliar competência matemáticas, por exemplo, a análise e 

compreensão de uma situação num contexto que necessitava de ser descodificado pelo 

aluno. Os itens foram categorizados numa escala de 1 a 5 sendo que “1” significa que as 

ideias matemáticas envolvidas no item não estão contempladas no programa e “5” que 

estão totalmente contempladas. Na análise dos itens foi opção englobar o programa do 2º 

ciclo (Capítulo 3) pelo apelo que faz a conhecimentos específicos deste ciclo, assim como 

tornava mais claro o nível de desempenho dos alunos que realizaram o PISA e que na 

altura se encontravam no 7º ano de escolaridade. O Currículo Nacional (Capítulo 3) já na 

altura em vigor não foi considerado objecto de comparação uma vez que a maioria dos 

alunos que se encontravam no 9º e 10 º ano de escolaridade não foram por eles abrangidos. 

 A análise dos itens de Probabilidades e Estatística é apresentada no quadro 5, 

através das competências envolvidas em cada item, do nível de ensino que as integra, do 

índice de sucesso (é igual à razão entre a percentagem de respostas correctas dos alunos 

portugueses e a obtida em média na OCDE) obtido pelos alunos portugueses e da escala de 

adequação face aos programas. O índice de sucesso indica: para valores próximos de 1, um 

sucesso idêntico ao dos alunos da OCDE; para valores superiores a 1, um desempenho 

melhor dos alunos portugueses; para valores inferiores a 1, resultados piores dos alunos 

portugueses. 

 

Itens por Competências 
Nível de 

Ensino 

Índice de 

Sucesso 

Nível de 

Adequação 

Calcular a 

probabilidade de um 

acontecimento a partir 

da leitura de um gráfico 

de barras de 

frequências relativas. 

A probabilidade expressa em 

percentagem trabalha-se no 9º ano do 

capítulo de Probabilidades e Estatística. 

A leitura de gráficos é um dos 

objectivos do capítulo de Estatística nos 

5º, 6º e 7º anos. 

0,79 5 

P
ro

ba
bi

lid
ad

es
 

Interpretar o 

significado de 

O conceito de probabilidade começa por 

ser referido no programa do 6º ano no 
0,84 4 
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probabilidade de um 

acontecimento numa 

situação concreta. 

capítulo da Estatística. 

A noção de probabilidade de um 

acontecimento é trabalhada no 9º ano no 

capítulo de Probabilidades e Estatística. 

Calcular a média 

aritmética em casos 

concretos. 

O cálculo da média aritmética é 

trabalhado no programa dos 6º e 7º anos 

no capítulo da Estatística. 

0,83 5 

Ler e interpretar 

informação contida em 

gráficos. 

Ler e interpretar informação contida em 

tabelas e gráficos é objectivo do 

programa do 5º, 6º e 7º ano no capítulo 

da Estatística. 

0,59 3 

Ler informação 

directamente de um 

gráfico de barras. 

Ler e interpretar informação contida em 

gráficos é objectivo do programa do 7º 

ano no capítulo da Estatística. 

1,11 5 

Resolver um problema 

que envolva: a leitura e 

interpretação de um 

gráfico de barras e de 

um gráfico circular; 

uma estimativa ou o 

cálculo de uma 

percentagem. 

Os aspectos referidos neste item são 

trabalhados quer no 6º como no 7º ano 

no capítulo de Proporcionalidade 

Directa. 

0,73 5 

Criticar informação 

quanto ao modo como é 

apresentada. 

A interpretação da informação faz parte 

do capítulo de Estatística do 8º ano e 

também mencionada nos objectivos 

gerais do programa do 3º ciclo. Este 

item envolve aspectos que não são 

considerados. 

1,10 3 

Comparar duas 

distribuições. 

A análise crítica da informação é um 

aspecto referido tanto no programa do 

2º ciclo como no 3º ciclo. 

0,75 4 

E
st

at
ís

tic
a 

Noção de amostra e de 

população. 

Estes conceitos não estão contemplados 

nos programas analisados. 
0,85 1 

 

Quadro 5 – Apreciação e adequação dos Itens de Probabilidades e Estatística 
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 Comparando o índice de sucesso com adequação dos programas com os itens do 

PISA verificam-se aspectos em que, apesar de não serem trabalhados nos programas, o 

índice de sucesso é bom, contrariamente a aspectos exigidos nos programas, em que o 

nível atingido apresenta um índice negativo. 

 O item do PISA que obteve um índice de sucesso igual a 0,59 e um nível de 

adequação igual a 3 foi considerado um item de comunicação que envolvia a tomada de 

posição face a uma afirmação baseada na leitura de um gráfico de barras. Neste item era 

exigido que os alunos tivessem sentido crítico face à apresentação tendenciosa de 

informação sob a forma de gráficos enganadores, pelo que não estando de uma forma 

explícita referido nos programas estarão de certo modo relacionados, com os indicadores 

obtidos. No entanto, a competência exigida no item referido já aparece no Currículo 

Nacional (Capítulo 3). 

 Outros itens do PISA apresentavam a importância das Probabilidades e Estatística 

na temática dos Números (e Cálculo), cujo item de competência se traduziu na resolução 

de problemas que envolvem processos organizados de contagem. 
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Capítulo 3 

 

Educação/ Ensino da Estatística 

  

 

 A prioridade do ensino da Estatística foi inicialmente dada ao ensino avançado e só 

depois aos níveis mais baixos da escolarização, já que a necessidade de ensinar estatística 

tornou-se tanto maior quanto a tentativa de resolução de problemas das ciências aplicadas 

ligadas à indústria e ao governo. O ensino tinha um carácter essencialmente informativo 

cujo principal objectivo era formar estatísticos e apetrechar os investigadores com os 

novos métodos e técnicas que se revelavam bastante eficazes na resolução de uma grande 

diversidade de problemas. Neste sentido, o interesse pela actividade Estatística foi 

crescendo e, simultaneamente, acompanhou uma crise de falta de pessoal técnico com 

conhecimentos de Estatística. A necessidade de ensinar Estatística a um número de 

pessoas cada vez maior foi sentida por instituições que desejavam usufruir da nova 

metodologia para fazer avançar as suas actividades. Posteriormente, a Estatística 

Descritiva foi introduzida nos últimos anos de cursos de pós-graduação e rapidamente se 

concluiu que a Estatística Descritiva devia ser introduzida na fase inicial do ensino 

universitário.  

 Nos anos 60 e em simultâneo com o movimento de introdução das Matemáticas 

Modernas, o estudo da Estatística alargou-se ao Ensino Secundário passando a fazer parte 

dos currículos de Matemática deste nível de ensino. Outra preocupação passou a gerar-se 

quanto ao modo como a Estatística estava a ser ensinada nas escolas provocando o 

aparecimento de vários artigos e estudos sobre os seus conteúdos e a forma como são 

ministrados. 

 Só com a reforma curricular no início dos anos noventa é que tópicos ligados à 

Probabilidades e Estatística ganharam lugar nos currículos do Ensino Básico a partir do 2º 

ciclo. No 1º ciclo, estes tópicos implícitos no currículo relacionam-se com a organização e 

apresentação de dados. Trata-se de uma aprendizagem imprescindível e o seu 

conhecimento em diversos sectores da sociedade, constitui uma ferramenta fundamental. 

 Um foco sobre a acentuada importância do ensino da Estatística e as suas 

aplicações insiste num crescente e progressivo “abandono da memorização de fórmulas e 
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algoritmos” (Carvalho, 2001) para passar a centrar-se nas conexões da Estatística com a 

sociedade de informação. Esta perspectiva ainda está longe de ser alcançada. Para atingir 

esse objectivo recomenda-se a revisão dos programas propondo que o ensino da Estatística 

se inicie nos primeiros anos de escolaridade e questiona as actuais recomendações desse 

ensino e aprendizagem na escolaridade obrigatória. 

 Segundo Turkman e Ponte (Loureiro et al., 2000), o reconhecimento que a 

Estatística não é presentemente um tema muito valorizado pelos professores coloca vários 

desafios: às autoridades educativas, que devem dar sinais claros da importância que 

atribuem a este tópico e incentivar o desenvolvimento curricular neste domínio; às 

instituições de formação e às associações profissionais que devem equacionar o modo de 

promover uma melhor compreensão da importância dos objectivos educacionais ligados ao 

ensino - aprendizagem da Estatística; aos professores, que nas suas escolas, podem 

participar em projectos interdisciplinares e promover o uso de ferramentas estatísticas na 

realização dos seus projectos de investigação e de investigação - acção, ajudando a elevar a 

Literacia Estatística na sociedade. Para que isso aconteça é necessário que os professores 

de Matemática assumam este domínio como uma das vertentes essenciais da sua actividade 

profissional. 

 Os aspectos que justificam o ensino da Estatística, em mudança, apresentam-se 

pelas diferentes convicções do que deve ser a actividade estatística; pela generalização do 

ensino da Estatística e a necessidade de conhecimentos básicos de Estatística requerida 

pelo cidadão comum, e, pelo uso das novas tecnologias no ensino. 

 Dos desafios colocados, ao primeiro interessa neste capítulo a análise dos 

programas portugueses do Ensino Básico em vigor, de modo a perceber melhor o interesse 

da Estatística no ensino e comparado com o ensino o preconizado pelos Estados Unidos da 

América no NCTM. No âmbito do presente estudo e com relevância na actividade docente 

são valorizados três documentos de referência e que se revestem de grande importância 

pelas orientações/ indicações metodológicas por eles concebidos: o programa do ensino 

básico; as normas para o currículo e o currículo nacional. A apresentação destes 

documentos é tratada com alguma particularidade nas respectivas secções deste capítulo. É 

ainda de salientar que, a par dos documentos analisados dos programas no Ensino Básico 

em vigor, é apresentado o documento designado por currículo nacional que lhe sucedeu e 

acompanha o Ensino Básico. O currículo nacional constitui uma das mudanças nas 
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orientações curriculares em Portugal no Ensino Básico e centra o seu ensino no 

desenvolvimento de competências. Os normativos publicados para o Ensino Básico 

obrigatório a partir de 2000 introduziu um novo termo: o de competência. No decreto lei 

n.º 6/2001 que legisla a reorganização curricular no Ensino Básico, pode ler-se, que o 

currículo nacional é entendido como “o conjunto de aprendizagens e competências, 

integrando os conhecimentos, as capacidades e as atitudes e valores a desenvolver pelos 

alunos ao longo do Ensino Básico”. 

 

 

3.1. Programas do Ensino Básico 

 

 Importa em primeiro lugar, apresentar o conceito de programa como sendo um 

instrumento orientador das aprendizagens, um conjunto de sugestões de trabalho a utilizar 

com flexibilidade. A razão de se caracterizar com um peso extraordinariamente forte e 

prescritivo foi motivada pela lógica do poder das escolas ser escassa e sendo o Estado um 

grande decisor deste tipo de organização, funcionava como correia de transmissão. É 

também este o factor que leva a maioria dos professores a usar a expressão “cumprir” o 

programa, estando a referir-se ao Programa de Matemática ou Plano de Organização do 

Ensino – Aprendizagem.   

 O Plano de Organização encontra-se organizado por conteúdos temáticos e por 

nível de escolaridade. Pretende facilitar a planificação quer a longo, médio ou curto prazo. 

Um dos aspectos importantes a salientar é a flexibilidade dos assuntos, sendo assim 

possível não relegar a Estatística para segundo plano como concebem alguns autores, em 

alguns manuais analisados. 

 O programa do Ensino Básico apresentado neste capítulo cinge-se aos 2º e 3º ciclos 

e apresenta-se pelos diversos níveis de ensino. 

 Nos quadros 6 e 7 apresentam-se os tópicos de ensino da Estatística no 2º ciclo, 

especificando os temas e os objectivos seguidos das orientações metodológicas. 



 22 

 

Especificação dos Temas: 

                        - Recolha e organização de dados 

                        - Frequência absoluta 

                        - Representação da informação: tabelas e gráficos de barras 

Objectivos 

- Reconhecer, a necessidade de recolher e organizar informação para estudar 

uma situação da vida real. 

- Construir tabelas de frequências e gráficos de barras a partir de dados 

fornecidos ou recolhidos pelos alunos. 

- Ler e interpretar informação contida em tabelas ou gráficos de barras. 

- Fazer conjecturas a partir da interpretação de informação. 

 

Quadro 6 - Plano de Organização da Estatística no 2º ciclo – 5º ano 

 

 As sugestões metodológicas e observações relevantes no ensino e aprendizagem da 

Estatística no 5º ano de escolaridade destacam que: 

- Esta unidade é propícia ao trabalho de grupo desde a elaboração de inquéritos à discussão 

com base na interpretação dos resultados; 

- O estudo de algumas situações (número de irmãos, desportos preferidos, livros mais 

requisitados na biblioteca, profissões, preferências televisivas, acontecimentos de 

actualidade…) pode ser feito a partir de dados obtidos pelos alunos através da realização 

de inquéritos na turma, na escola, no bairro; 

- Os alunos podem também procurar informação em jornais e revistas, informação 

eventualmente já organizada, respeitante à defesa do consumidor, à distribuição da 

população portuguesa nas últimas décadas, a consumos alimentares em diversos países, 

etc. e fazer estudos comparativos; 

- Sugere-se a realização de trabalhos estatísticos empregando unidades de tempo (tempos 

ligados ao desporto, tempos de anúncios publicitários, tempo passado a ver televisão, …). 
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Especificação dos Temas:            

                                    - Recolha, organização e interpretação de dados. 

                                    - Moda e média aritmética. 

Objectivos 

- Recolher e organizar informação para estudar uma situação da vida real. 

- Construir tabelas de frequências e gráficos de barras a partir de dados fornecidos ou 

recolhidos pelos alunos. 

- Ler e interpretar informação contida em tabelas ou gráficos. 

- Identificar a moda e calcular a média aritmética. 

- Interpretar a média aritmética num dado contexto. 

- Fazer conjecturas a partir da interpretação de informação. 

- Tirar conclusões de experiências simples relacionadas com o conceito de 

probabilidade. 

 

Quadro 7 - Plano de Organização da Estatística no 2º ciclo – 6º ano 

 

 As sugestões metodológicas e observações relevantes no ensino e aprendizagem da 

Estatística no 6º ano de escolaridade destacam que: 

- A recolha e organização de dados relativos a preferências dos alunos (clubes de futebol, 

marcas de automóvel, grupo musicais, leituras, …) podem ser o ponto de partida para o 

estudo a realizar. 

- A utilização de dados já organizados respeitantes ao clima, movimentos demográficos, 

turismo, …, permite o estudo de situações em ligação com outras disciplinas, 

nomeadamente Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal. 

- Sugere-se a realização de pequenos trabalhos de projecto podendo os alunos, para isso, 

organizar-se em grupos de acordo com os seus interesses. 

- A exploração de algumas situações deve contribuir para o desenvolvimento do espírito 

crítico dos alunos pondo-os de sobreaviso em relação a dados estatísticos obtidos a partir 

de uma amostra não significativa, a dados estatísticos usados em publicidade, etc. 

- O computador, se existir na escola, poderá ser um bom auxiliar no estudo deste tema. 
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- Para que os alunos se vão sensibilizando ao papel da Matemática no estudo da previsão 

de alguns acontecimentos, podem propor-se actividades com dados, moedas, «rapas» 

(piões), roletas com sectores iguais ou diferentes, …, não se pretendendo no entanto que o 

aluno atribua um valor numérico às probabilidades dos acontecimentos observados. 

- A realização de jogos em que a possibilidade de ganhar seja, ou não, a mesma para todos 

os jogadores e a discussão baseada nos resultados obtidos, permitirá que os alunos se vão 

familiarizando com os termos: certo, possível, impossível, provável, … 

 O programa de Matemática do 3º ciclo do ensino básico estrutura-se por temas 

matemáticos: Geometria, Números e Cálculo, Funções e Estatística.  

 Nos quadros 8, 9 e 10 apresentam-se os conteúdos da Estatística relativamente ao 

terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º anos de escolaridade seguidos respectivamente das sugestões/ 

orientações metodológicas. 

 

 

Especificação dos Temas:  

                        - Recolha e organização de dados 

                          Tabelas; Frequência Absoluta; Frequência Relativa; Gráficos 

                        - Medidas de tendência central 

Objectivos 

- Recolher e organizar dados respeitantes a situações do dia-a-dia. 

- Construir tabelas de frequência, gráficos de barras ou diagramas circulares a 

partir de dados. 

- Ler e interpretar informação contida em tabelas ou gráficos. 

- Calcular média, moda e mediana para caracterizar uma distribuição. 

- Tirar conclusões a partir da análise da informação e fazer conjecturas. 

 

Quadro 8 - Plano de Organização da Estatística no 3º ciclo – 7º Ano 

 

 As sugestões metodológicas e observações relevantes no ensino e aprendizagem da 

Estatística no 7º ano de escolaridade destacam que: 
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- A recolha e organização de dados relativos, por exemplo, a: alturas ou pesos de alunos; 

tempo gasto de casa à escola; horas de televisão a que assiste; horários dos meios de 

transporte, bem como outros recolhidos em revistas, jornais, empresas, entidades 

autárquicas, etc., poderão constituir pontos de partida para a realização de estudos 

estatísticos que, além de serem de útil e agradável exploração, podem proporcionar um 

alargamento dos interesses dos alunos e um melhor conhecimento do meio. 

- Esta unidade possibilita ligações não só com outras disciplinas como também dentro da 

própria Matemática. Assim, certas fracções ganham sentido quando representativas de 

frequências relativas, o trabalho com unidades de tempo vem a propósito de tempos de 

percurso, amplitudes de ângulos a propósito de gráficos circulares, etc. 

- O tratamento das classificações de alunos de duas turmas diferentes com a mesma média 

pode permitir comparar as diferentes medidas de tendência central, discutindo o papel de 

cada uma delas. (Não esquecer que em estatística é fundamental a comparação de casos). 

- Os cálculos não deverão ocupar muito tempo, podendo recorrer-se à calculadora, ou 

sempre que possível ao computador da escola. Este será também um bom auxiliar na 

apresentação da informação – traçado de gráficos, construção de tabelas, etc. 

 É evidente que os programas apresentados privilegiam os aspectos processuais na 

determinação de valores não evidenciando a importância da compreensão dos conceitos. 

 

Especificação dos Temas:  

                                             - Organização e representação de dados 

                                             - Polígonos de Frequências; Pictogramas 

                                                Interpretação da Informação 

Objectivos 

- Realizar um trabalho de organização, representação e interpretação de dados, 

fundamentando afirmações, comunicando conclusões e fazendo conjecturas 

- Criticar análises estatísticas, justificando as suas razões 

 

Quadro 9 - Plano de Organização da Estatística no 3º ciclo – 8º Ano 
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 As sugestões metodológicas e observações relevantes no ensino e aprendizagem da 

Estatística no 8º ano de escolaridade destacam que: 

- Deverá propor-se uma actividade de organização, representação e interpretação de dados, 

estudando casos diferentes, eventualmente mais complexos que no ano anterior, 

relacionados sempre que possível com os interesses dos alunos. 

- São de referir dois tipos de pictogramas: ampliação de uma figura e repetição de uma 

figura. 

- Os alunos deverão ser solicitados a comunicar sob diversas formas: através de uma 

exposição oral, de um pequeno trabalho escrito, da organização de um placard expositivo – 

as conclusões do seu trabalho. 

 

 

Especificação dos Temas: 

                                            - Alguns aspectos de linguagem 

                                            - Noção de probabilidade de um acontecimento 

Objectivos 

- Reconhecer que em determinados acontecimentos há um grau de incerteza 

- Identificar resultados possíveis numa situação aleatória 

- Calcular, em casos simples, a probabilidade de um acontecimento como quociente 

entre número de casos favoráveis e número de casos possíveis 

- Compreender e usar escalas de probabilidade de 0 a 1 ou de 0 % a 100 % 

- Usar conscientemente as expressões: «muito provável», «improvável», «certo», 

«impossível» … 

- Compreender e usar a frequência relativa como aproximação da probabilidade 

 

Quadro 10 - Plano de Organização da Estatística no 3º ciclo – 9º Ano 

 

 As sugestões metodológicas e observações relevantes no ensino e aprendizagem da 

Estatística no 9º ano de escolaridade destacam que: 
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- Ao apreciar resultados de lançamento de uma moeda; lançamento de um dado, o aluno irá 

identificar acontecimentos possíveis, impossíveis, certos, prováveis, pouco prováveis… 

familiarizando-se com este tipo de linguagem. 

- O conceito de probabilidade de um acontecimento como razão entre o número de casos 

favoráveis e o número de casos possíveis, é facilmente entendido por parte do aluno. A 

contagem do número de casos favoráveis levanta por vezes algumas dificuldades, podendo 

no entanto proporcionar ocasião para discutir e organizar processos de contagem. 

- Poderão ser propostas actividades tais como calcular a probabilidade de um saco com 

duas bolas pretas e três brancas, tirar (sem reposição): uma bola branca (numa só 

extracção); três bolas brancas (em 3 extracções consecutivas); três bolas pretas (em 3 

extracções consecutivas); uma bola azul (numa só extracção); uma bola branca ou preta 

(numa só extracção). 

- Poderá ainda ser pedido ao aluno que discuta qual a probabilidade associada a 

acontecimentos como: Amanhã vai chover; Hoje o professor vai chegar a horas. 

 O programa de Matemática do terceiro ciclo realça características comuns entre os 

temas Estatística e Funções porque: 

- Envolvem organização e interpretação de dados através de tabelas e gráficos diversos; 

- Sendo instrumentos, simultaneamente, de síntese e análise de situações, favorecem uma 

visualização global e uma comunicação clara das mesmas; 

- Interligam uma linguagem rica, as linguagens numérica e gráfica, tendo esta uma especial 

importância pelo seu poder de comunicação; 

- Os modelos que oferecem têm concretizações simples e importantes na vida real e em 

muitas ciências, para além da Matemática, o que permite dar sentido aos conceitos 

recorrendo a exemplos e situações extraídos das mais diversas áreas; pela mesma razão são 

temas propícios a pequenos trabalhos interdisciplinares. 

As características comuns apresentadas evidenciam conexões entre os conteúdos 

matemáticos.  

 A Estatística no Ensino Básico é vista como um capítulo da Matemática e de 

importância menor, bastando analisar o tempo dedicado ao seu ensino (Quadro 11). 
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Peso atribuído à Estatística no 3º Ciclo

9%

12%

39%

40%
Probabilidades e Estatística

Álgebra e Funções

Números e Cálculo

Geometria

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Número de aulas previstas no ensino da Estatística 

 

 Comparativamente aos temas que integram os programas no 3º ciclo, o peso 

atribuído ao estudo da Estatística e, de acordo com o processo evidenciado no quadro 

anterior é reduzido, como mostra o gráfico seguinte da Figura 1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Domínios da Matemática no 3º ciclo 

 

 O programa rege-se pelos conteúdos de aprendizagem e metodologias de ensino e 

refere a utilização da tecnologia, calculadoras e computador como recursos obrigatórios e 

importantes no trabalho. 

 

3.2. Normas para a Matemática Escolar 

 

 “Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar” são uma referência 

bibliográfica de forte pertinência neste estudo, pelas ideias, orientações e propostas 

programáticas ao nível do ensino/ educação estatística e, por contribuírem para a 

renovação, mudança nos métodos de ensino dos conceitos e capacidades relacionadas com 

3º Ciclo do Ensino Básico Probabilidades e 

Estatística 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Nº de Aulas 8 4 10 

Total de aulas 86 86 86 
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o tema. Os “Princípios” visam caracterizar uma educação matemática de “elevada 

qualidade” e as “Normas” pretendem descrever os “conteúdos e processos matemáticos” 

propostos para a aprendizagem dos alunos, com particular interesse a “Análise de Dados e 

Probabilidades” para níveis de aprendizagem distintos: do pré-escolar ao 2º ano; do 3º ao 

5º ano e do 6º ao 8º ano. Identificadas ao longo do trabalho pela nomenclatura NCTM, as 

Normas para a Matemática Escolar constituem objecto de análise documental no presente 

estudo, merecendo comparação com os programas portugueses no que respeita ao ensino 

das Probabilidades e Estatística.  

 As Normas para a “Análise de Dados e Probabilidades” propõem que os programas 

de ensino habilitem todos os alunos para: (a) formular questões que possam ser abordadas 

por meio de dados e recolher, organizar e apresentar dados relevantes que permitam 

responder a essas questões; (b) seleccionar e usar métodos estatísticos adequados à análise 

de dados; (c) desenvolver e avaliar inferências e previsões baseadas em dados; (d) 

compreender e aplicar conceitos básicos de probabilidades (NCTM, 2000, p.52). 

 Do Pré-escolar ao 2º ano, as Normas propõem que todos os alunos devam: (a) 

colocar questões e reunir dados acerca de si próprios e do meio envolvente; agrupar e 

classificar objectos de acordo com os seus atributos e organizar dados relativos aos 

objectos; representar dados através de objectos concretos como por exemplo, pacotes de 

leite), imagens como por exemplo, fichas, cartões e gráficos (gráficos de barras e 

diagramas de pontos); (b) descrever partes de dados e o conjunto total dos dados, enquanto 

um todo para determinar o que os dados mostram, realçando a importância que no final do 

2º ano, os alunos deverão começar a pôr em causa afirmações abusivas; (c) discutir 

acontecimentos relacionados com as experiências dos alunos e descrevê-los como 

prováveis ou improváveis (NCTM, 2000, p. 126). 

 Do 3º ao 5º ano, as Normas propõem que todos os alunos deverão: (a) conceber 

investigações para abordar uma determinada questão e compreender o modo como os 

métodos de recolha de dados influenciam a natureza do conjunto de dados; recolher dados 

através de observações, inquéritos e experiências; representar dados utilizando tabelas e 

gráficos, como diagramas de pontos, gráficos de barras e de linhas; reconhecer as 

diferenças entre a representação de dados quantitativos e qualitativos; (b) descrever a 

forma e as características mais importantes de um conjunto de dados, e comparar conjuntos 

de dados relacionados, dando ênfase ao modo como os dados se encontram distribuídos; 
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usar medidas de tendência central, principalmente a mediana, e compreender o que cada 

uma indica, ou não, acerca do conjunto de dados; comparar diferentes representações dos 

mesmos dados e avaliar a eficácia de cada uma na transmissão dos aspectos mais 

importantes dos dados; (c) propor e justificar conclusões e previsões baseadas em dados e 

conceber formas de as investigar mais aprofundadamente; (d) descrever os acontecimentos 

como prováveis ou improváveis e discutir o seu grau de incerteza, usando termos como 

certo, igualmente provável ou impossível; prever a probabilidade de resultados de 

experiências simples e testar as suas previsões; perceber que a medida da probabilidade de 

um acontecimento pode ser representada por um número compreendido entre zero e um 

(NCTM, 2000, p. 204). 

 Do 6º ao 8º ano, as Normas propõem que todos os alunos deverão: (a) formular 

questões, conceber estudos e recolher dados relativos a uma característica partilhada por 

duas populações, ou a diferentes características dentro de uma única população; 

seleccionar, criar e usar as representações gráficas mais adequadas, incluindo histogramas, 

diagramas de extremos e quartis e diagramas de dispersão; (b) identificar, usar e interpretar 

medidas de localização e medidas de dispersão, incluindo a média e a amplitude inter-

quartil; discutir e compreender a correspondência entre os conjuntos de dados e as suas 

representações gráficas, sobretudo histogramas, diagramas de caule-e-folhas, diagramas de 

extremos e quartis e diagramas de dispersão; (c) usar observações acerca das diferenças 

existentes entre duas ou mais amostras, para fazer previsões sobre as populações de onde 

as amostras foram retiradas; formular conjecturas acerca de possíveis relações entre duas 

características de uma amostra, baseando-se em diagramas de dispersão dos dados e em 

rectas de regressão; usar conjecturas na formulação de novas questões e no planeamento de 

novos estudos para lhes dar resposta; (d) compreender e usar a terminologia apropriada na 

descrição de conceitos relativos a acontecimentos complementares e mutuamente 

exclusivos; usar a proporcionalidade e uma compreensão básica de probabilidade para 

formular e testar conjecturas acerca dos resultados de experiências e simulações; calcular a 

probabilidade de acontecimentos compostos elementares, utilizando métodos como listas 

organizadas, diagramas em árvore e modelos de área. 

 É relevante nas Normas, a importância do conteúdo “Análise de Dados e 

Probabilidades” para todos os anos de escolaridade expressa pela quantidade disponível de 

dados que nos ajudam a tomar decisões nos negócios, na política, na investigação e na vida 
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quotidiana é assombrosa: os inquéritos ao consumidor orientam o desenvolvimento e a 

comercialização dos produtos; as sondagens ajudam a determinar as estratégias das 

campanhas políticas; e a experimentação é usada para avaliar a segurança e a eficácia dos 

tratamentos médicos. A Estatística é frequentemente utilizada de forma perversa para 

influenciar a opinião pública acerca de determinadas matérias ou para representar a suposta 

qualidade e eficácia de produtos comerciais (NCTM, 2000, p.52). 

 As Normas recomendam um forte desenvolvimento dos conteúdos Probabilidades e 

Estatística, cujos conceitos e procedimentos deverão adquirir um maior grau de 

aprofundamento ao longo dos anos de escolaridade. O estudo da Estatística permite aos 

alunos aprender que as soluções de determinados problemas dependem de suposições e 

possuem algum grau de incerteza. O tipo de raciocínio usado nas Probabilidades e na 

Estatística não é sempre intuitivo, pelo que os alunos não o desenvolverão 

necessariamente, caso não esteja contemplado no currículo. 

 

3.3. Currículo Nacional 

 

 O Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais é um 

documento de suporte às planificações das actividades lectivas em qualquer área 

disciplinar. Foi apresentado em 2001 e, segundo Crato, (2006, p. 79) condensa um trabalho 

porfiado para destruir os conteúdos curriculares e substituí-los por princípios gerais, não 

verificáveis nem mensuráveis. Relativamente ao programa de cada área disciplinar 

apropria-se do conceito de Competência dando ênfase às que são essenciais em cada área 

disciplinar e, por conseguinte cada unidade temática, mantendo as unidades temáticas a 

leccionar por nível de escolaridade.  

 Retomando o referido na parte introdutória deste capítulo sobre o currículo 

nacional, a introdução de um novo conceito, mesmo que complexo e com diversos 

significados, tem a grande vantagem de chamar a atenção para a vontade de uma mudança. 

Como explica Leonor Santos, procurar perceber o seu significado leva necessariamente, ou 

pelo menos poderá facilitar, a discussão em torno das implicações para a prática lectiva. 

Não há mudanças curriculares à prova de professor, isto é, a inovação em educação passará 

sempre inequivocamente pela vontade e envolvimento dos professores, chave central de 

todo o processo educativo. 
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 Nesta linha de mudança, também o ensino da Estatística se tem cada vez mais 

voltado para a sociedade de informação onde se tem vindo a assistir a alterações na 

Educação Estatística. Estas alterações desencadeiam a forma como os professores, no 

domínio da Estatística, podem despertar e motivar os alunos para serem “matematicamente 

competentes”. 

 A ideia adequada parece relacionar-se com o que se espera de um aluno 

alfabetizado em Estatística bastando desenvolverem aspectos gerais e específicos em 

articulação com as orientações curriculares do ensino básico. Realça-se nesta referência às 

orientações do currículo, as experiências de aprendizagem que se devem desenvolver e 

como se desenvolvem com a Estatística. 

 A Matemática na Educação Básica pressupõe que, no domínio das Probabilidades e 

Estatística, as capacidades a desenvolver sejam: 

(a) organização e análise de dados; 

(b) utilização da noção de probabilidade para raciocinar; 

(c) compreensão de argumentos numéricos; 

(d) uso das Probabilidades e Estatística para comunicar e resolver problemas 

 A competência Matemática/ Estatística inclui dois tipos de aspectos: 

 - aspectos Gerais 

 - aspectos Específicos 

 Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico, os aspectos gerais seguintes, 

comuns aos 2º e 3º ciclos no domínio da Estatística são: 

 - A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a um 

fenómeno e para os representar de modo adequado, nomeadamente através de tabelas e 

gráficos e utilizando as novas tecnologias; 

 - a aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem 

respeito e para comunicar os resultados das interpretações feitas; 

 - a tendência para dar resposta a problemas com base na análise de dados recolhidos 

e de experiências planeadas para o efeito; 

 - a aptidão para realizar investigações que recorram a dados de natureza 

quantitativa, envolvendo a recolha e análise de dados e a elaboração de conclusões; 

 - a aptidão para usar processos organizados de contagem na abordagem de 

problemas combinatórios simples; 
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 - a sensibilidade para distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e 

para interpretar situações concretas de acordo com essa distinção; 

 - o sentido crítico face ao modo como a informação é apresentada. 

 Relativamente aos conteúdos programáticos ministrados no 2º ciclo, os aspectos 

específicos incluem as seguintes competências essenciais: 

- a compreensão das noções de frequência absoluta e relativa, assim como a aptidão para 

calcular estas frequências em situações simples; 

- a compreensão das noções de moda e média aritmética, bem como a aptidão para 

determiná-las e para interpretar o que significam em situações concretas; 

- a sensibilidade para criticar argumentos baseados em dados de natureza quantitativa. 

 Em relação ao 3º ciclo, para além das competências essenciais indicadas 

anteriormente, incluem-se também as seguintes: 

- a compreensão das noções de moda, média aritmética e mediana, bem como a aptidão 

para determiná-las e para interpretar o que significam em situações concretas; 

- a sensibilidade para decidir quais das medidas de tendência central são mais adequadas 

para caracterizar uma dada situação; 

- a aptidão para comparar distribuições com base nas medidas de tendência central e numa 

análise da dispersão dos dados; 

- o sentido crítico face à apresentação tendenciosa de informação sob a forma de gráficos 

enganadores e a afirmações baseadas em amostras não representativas. 

 Enquanto que nos programas, cabe ao professor a liberdade de “procurar e gerir 

oportunidades para propor situações que contemplem os diferentes tipos de objectivos”, 

nas orientações do currículo nacional, o trabalho do professor aparece bem mais facilitado 

numa lógica de ciclo contribuindo para uma adequada articulação entre os três ciclos do 

ensino básico. 

 Trata-se de orientações, o que não inviabiliza o professor de abdicar de um trabalho 

autónomo que o ensino e a aprendizagem pressupõem nomeadamente planificações de 

aulas, unidades didácticas adequada(s) à(s) turma(s) de que é responsável na leccionação. 

Estas planificações concebidas em diversos formatos integram também indicações de 

trabalho individual do aluno com recurso ao material de apoio que o disponibiliza – o 

manual escolar. 
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 O currículo nacional refere que ao longo da Educação Básica, todos os alunos se 

devem envolver em diversos tipos de experiências de aprendizagem: 

- A resolução de problemas, um contexto universal de aprendizagem, associada ao 

raciocínio e à comunicação. Os problemas referidos são situações não rotineiras que 

constituem desafios para os alunos, podendo ser utilizadas várias estratégias e métodos de 

resolução. 

- Actividades de Investigação, que exploram situações abertas, procuram regularidades, 

fazem e testam conjecturas, argumentam e comunicam oralmente ou por escrito as suas 

conclusões. Este tipo de experiência de aprendizagem favorece a ligação da Matemática 

Estatística com outras áreas do currículo. 

- Realização de Projectos, uma actividade prolongada que pressupõe a existência de um 

objectivo claro, aceite e compreendido pelos alunos, e a apresentação de resultados. Pelos 

múltiplos contextos sociais onde a Estatística pode ser inserida, os projectos podem 

desenvolver-se num trabalho interdisciplinar. 

- Jogos, actividade que alia raciocínio, estratégia e reflexão com desafio e competição de 

uma forma lúdica muito enriquecedora. O trabalho cooperativo pode ser favorecido pelo 

jogo em equipa. A prática dos jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e 

de memorização contribui de uma forma articulada para o desenvolvimento de capacidades 

matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social. A Matemática desenvolveu muito 

conhecimento a partir de jogos, que existem em todas as culturas. 

 Para além deste tipo de experiências de aprendizagem, o currículo nacional propõe 

a criação de oportunidades para os alunos contactarem com os aspectos da história, do 

desenvolvimento e da utilização da Matemática através do: (a) reconhecimento da 

Matemática na tecnologia e nas técnicas; (b) realização de trabalhos sobre a Matemática. 

Os aspectos transversais da aprendizagem da matemática que o currículo recomenda 

privilegiar são, tal como nas Normas, a comunicação matemática, a prática compreensiva 

de procedimentos e a exploração de conexões. Do igual modo, é sugerida a utilização de 

recursos de natureza diversa: materiais manipuláveis, calculadora, computador, programas 

educativos, Internet nos contextos possíveis. 

 Uma das questões que se levanta é a de saber se os manuais estarão em consonância 

com os programas, as normas e/ ou o currículo nacional. Este último documento, o mais 

recente, de acordo com estudos realizados através de um inquérito a professores 
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coordenadores do grupo, aos departamentos de Matemática, tem exercido pouca influência 

nas práticas lectivas e é por vezes ignorado. 

 O currículo tem suscitado muitas críticas das quais sobressaem as competências que 

o prescrevem. Um dos desafios que se coloca é aprender a trabalhar com as competências e 

traduzi-las em conteúdos e actividades. Em alternativa, interpretar os preceitos desse 

documento como algo a que se presta culto verbal mas não o usar como referência (Crato, 

2006, p. 79). Na verdade, a leitura que se faz relativa às competências essenciais vai 

permitir compreender que na prática se evidenciam situações irrealistas já que o treino 

repetitivo é útil assim como a automatização de rotinas. Não será a limitando a 

automatização de rotinas que se desenvolve o raciocínio independente, o que sobressai das 

Competências Básicas, desligando e colocando em oposição a criatividade e a 

aprendizagem de rotinas. Segundo Crato (2006, p. 82), para raciocinar criticamente sobre 

um assunto é preciso começar por conhecê-lo. 

 O facto de o Currículo Nacional do Ensino Básico constituir mais um documento 

sobre os programas suscitou alguma preocupação pelas discrepâncias entre este documento 

e os programas em vigor. Sobre o currículo foi ainda sugerido que se fizesse acompanhar 

de brochuras que permitissem o aprofundamento, complemento e concretização do mesmo. 

Nos Estados Unidos, o lançamento de reflexões curriculares tratado no NCTM esteve 

associado à apresentação de exemplos práticos referenciados na colecção de Adendas que 

o acompanham. 

 A disposição gráfica extensiva aos domínios da Matemática concebida para 

distinguir as competências referidas para todos os ciclos assim como para cada ciclo faz 

esquecer as primeiras para valorizar as segundas. No domínio da Estatística, com a 

agravante de não serem referidas competências específicas para o primeiro ciclo, pode 

conduzir à ideia de que este tema não deva ser abordado no ciclo omisso, apesar da 

referência a competências válidas para todos os ciclos neste tema. 

 No entanto, há sinais de mudança relativamente à importância do ensino da 

Estatística no currículo. Ainda que relativamente pequenas, revelam uma preocupação 

positiva face aos actuais programas, que nesta área são manifestamente insuficientes. As 

competências indicadas são demasiado limitadas se atendermos aos imperativos de uma 

formação básica para a cidadania na lógica da alfabetização em Estatística. 
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 Primeiro, porque as competências não relacionam claramente a Estatística com o 

processo de realização de uma investigação recorrendo a dados de natureza quantitativa, 

que começa com a colocação de questões, passa pela elaboração de um plano de recolha e 

análise de dados, recorrendo a ferramentas computacionais e conceptuais diversas, e 

termina com a realização de inferências. São referidos alguns destes aspectos mas não são 

contemplados de modo coerente e devidamente articulados. 

 Segundo, nos pontos específicos, são pouco explícitas as características gerais dos 

conjuntos de dados, que requerem mais do que ideias “informais” sobre a dispersão dos 

dados envolvendo a utilização de conceitos como amplitude, desvio médio, variância, 

desvio padrão, simetria e elemento estranho (outlier); não referem a importante noção de 

amostra e o processo de amostragem essencial para a realização e análise crítica de 

inferências; não indicam a necessidade dos alunos serem capazes de usar as diversas 

formas de representação e análise de dados, recorrendo às novas tecnologias. 

 Terceiro, porque as competências indicadas não contemplam objectivos específicos 

para o primeiro ciclo, uma preocupação já referida anteriormente que permite concluir não 

se tratar de um assunto importante para este ciclo. Relativamente às aprendizagens iniciais, 

desde cedo as crianças começam, naturalmente, a agrupar objectos com base em 

determinados atributos. O facto das crianças começarem a separar, seleccionar e classificar 

evidencia capacidade de organizar o seu pensamento, tomar decisões e usar ideias 

estatísticas. Também a intuição primária do acaso está presente nos jogos de azar que 

jogam com os seus colegas ou familiares: o lançamento de uma moeda ao ar, a extracção 

de uma bola (outro objecto) de um saco ou o lançamento de dados. São estas situações que 

constituem, de certa forma, o ponto de partida para o desenvolvimento das Probabilidades 

e Estatística, para além dos aspectos centrais da Matemática. O primeiro ciclo é 

considerado, na maioria dos países, adequado para a introdução das noções de média e 

moda bem como o de frequência absoluta, para além de iniciar a aprendizagem de formas 

de representação de dados como de pictogramas e gráficos de barras.  

 Segundo Carvalho (2006, p. 7), a tendência para ensinar Estatística nos primeiros 

anos de escolaridade prende-se à razão de que nem só os adultos têm de ser críticos em 

relação à informação disponível para entender e comunicar ou para tomar decisões. 

Também as crianças estão expostas a dados estatísticos, por isso mesmo, é necessário 
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desenvolver a sua capacidade crítica e de autonomia a fim de que tenham melhores 

condições para elaborar reflexões, emitir opiniões e/ou tomar decisões. 

 

3.4. Comparações, Programas e Normas 

 

 A comparação do ensino da Estatística nos programas portugueses e no currículo 

dos Estados Unidos da América exige uma estruturação por anos de escolaridade e por 

ciclos que possa estabelecer as diferenças e semelhanças entre os currículos. À semelhança 

do trabalho desenvolvido por João Pedro da Ponte e Helena Fonseca, os melhores 

equivalentes foram encontrados a partir da leitura do quadro seguinte. 

 

Idades Portugal Idades EUA - NCTM 

9-10 anos 

1º Ciclo 

1º ao 4º anos de 

escolaridade 

7-8 anos 
Elementary School 

Anos K-2 

11-12 anos 

2º Ciclo 

5º e 6º anos de 

escolaridade 

10-11 anos 
Elementary School 

Anos 3-5 

14-15 anos 

3º Ciclo 

7º ao 9º anos de 

escolaridade 

13-14 anos 
Middle School 

Anos 6-8 

 

Quadro 12 - Estruturação dos documentos curriculares 

 

 É de salientar que as designações de Elementary School e Middle School não 

surgem no documento do NCTM (1991) mas são correntemente usadas nos Estados 

Unidos da América. 

  Os programas portugueses são documentos oficiais com numerosas indicações de 

natureza metodológica. Os Principles and Standards do NCTM são um documento sem 

estatuto oficial, no sentido de não ter força de lei nos EUA e que se desenvolve através de 

muitos exemplos e justificações. 
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 Enquanto que o currículo americano coloca em primeiro plano a Análise de Dados, 

o currículo português dá proeminência aos aspectos matemáticos da Estatística, 

nomeadamente os conceitos, cálculos e outros procedimentos. 

 A Estatística, no currículo americano, assume um papel integrante de um processo 

mais geral que envolve a realização de investigações, formulando questões, recolhendo, 

representando, organizando e interpretando dados, fazendo inferências e a partir daí, 

colocando novas questões e reiniciando o ciclo investigativo. 

 Nos Estados Unidos, o processo investigativo como um todo é explícito nas 

diversas fases desde o planeamento à realização e daí à conclusão. Em Portugal, a 

representação dos dados é um dos aspectos desse processo e a referência ao planeamento 

das investigações e à realização de inferências fica por tratar. A diversidade das formas de 

representação recomendadas fica ainda aquém do proposto no currículo americano. Como 

exemplo disto, a representação gráfica de diagrama de caule-e-folha e de extremos e 

quartis. 

No tratamento dos conceitos de Estatística, o currículo português até final do 3º 

ciclo do ensino básico dá atenção às medidas de tendência central enquanto que o currículo 

americano para além destas valoriza as medidas de dispersão desde relativamente cedo. 

Também o conceito de amostra é tratado nas propostas curriculares do NCTM desde a fase 

final da Elementary School;, ao contrário, em Portugal, e segundo estudos realizados, os 

alunos terminam quase a escolaridade básica sem nunca ter ouvido falar em tal conceito. 

No ensino secundário, faz parte do currículo português a abordagem intuitiva no estudo de 

dados bivariados e no currículo americano, igualmente intuitivo, apesar de mais 

aprofundado, é dada ênfase não só ao ajustamento de dados através de funções lineares 

como também quadráticas e exponenciais.  

 Sem grandes orientações, o conceito de probabilidade aparece no segundo ciclo 

pela primeira vez explicitamente no programa e é retomado no terceiro ciclo do mesmo 

modo, ou seja, com base em situações de jogo, dando início a experiências simples de 

jogos com dados, roletas, moedas, observando os resultados possíveis numa experiência 

aleatória. 

 Um dos aspectos em que parece não haver diferenciação acentuada diz respeito às 

indicações metodológicas. Nos programas dos dois países sugere-se a realização de 

experiências na turma no desenvolvimento da compreensão de certas noções e o 
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estabelecimento de ligações com outras áreas do currículo (Ponte e Fonseca, 2000, p. 20). 

Também é proposto que os estudos realizados sejam sobre os próprios alunos, os seus 

interesses, o seu ambiente, de modo a estabelecer conexões entre assuntos da Matemática e 

apresentando alguns exemplos de experiências que podem ser utilizadas na exploração e 

compreensão de determinados fenómenos. 

 Quanto às novas tecnologias, o programa português recomenda o seu uso na 

representação de dados e na realização de cálculos. No entanto, existe uma diferença a 

realçar: o facto do currículo americano valorizar a utilidade das tecnologias na investigação 

dos efeitos da mudança de alguns dados da amostra, no uso de simulações probabilísticas e 

na realização de pesquisas na Internet. 

 A concluir, numa fase em que os programas se encontram em discussão, deveria ser 

equacionada uma mudança de orientação no sentido de encarar a Estatística uma área 

fundamental da formação para a cidadania, iniciando-se pela análise de dados passando por 

todas as fases de um processo de investigação. Seria ainda de evidenciar, no programa 

português, uma maior atenção a diversos conceitos nomeadamente os de amostra e 

medidas de dispersão fundamentais para se apreciar as características de diversos 

conjuntos de dados, bem como as diversas representações gráficas particularmente o 

diagrama de dispersão e a caixa de bigodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Capítulo 4 

 

Manuais Escolares 

 

 

 Ao longo deste capítulo serão apresentadas características de alguns manuais 

escolares analisados, cuja finalidade pressupõe implicações na Literacia Estatística 

constituindo uma mais valia para investir em outras experiências como aprofundamento ou 

acréscimo ao manual escolar na actividade docente. 

 Anteriormente à apresentação referida convém descrever a forma como é hoje 

realizada a análise de um manual escolar para proceder à sua adopção na escola. 

Questiona-se, no entanto, o modo como é seleccionado, o método utilizado e as 

características que deve conter, bem como a existência de coerência entre o manual escolar 

e as orientações curriculares do ensino para poder ser considerado no meio de tanta oferta 

o “Melhor Manual Escolar”. 

 Os manuais escolares que foram sujeitos a análise, estão estruturados e organizados 

de uma forma muito semelhante. Esta semelhança identifica-se com o tipo de actividades 

propostas aos alunos. No entanto, mudanças do currículo da Matemática implicaram 

mudanças nos manuais escolares desde o princípio do século. Um exemplo destas 

mudanças reflecte-se nos temas tratados nos manuais usados há anos atrás relativamente 

aos actuais manuais. A forma como se abordam os assuntos também se foi alterando. Estas 

modificações foram-se tornando significativas devido a questões políticas e sociais. 

 

 

4.1. Análise dos Manuais 

 

 Neste sentido, é fundamental reflectir sobre o modo como se apresentam os 

conceitos, as técnicas e métodos que se espelham nos manuais escolares que servem os 

alunos individualmente. Segundo Cabral (2005, p. 43), o papel dos alunos é: (a) aprender 

através do manual ao mesmo ritmo e da mesma maneira; (b) trabalhar sobretudo 

individualmente com o manual; (c) utilizá-lo como fonte de aquisição de conhecimentos, 

ou de prática, revisão e avaliação. 
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 O manual escolar ou livro de texto como também é designado, é concebido com 

carácter instrumental, portátil e leva a um actuar de acordo com as instruções. De acordo 

com mudanças recentes, o manual escolar não só se deve adaptar às orientações 

curriculares do Ensino Básico como também aos contextos sociais. 

 Num quadro de critérios (Quadro 13) para a selecção de manuais escolares com que 

os professores são confrontados na etapa final de cada ano lectivo, a análise de manuais é 

realizada de acordo com um regulamento orientador devendo ser preenchido para cada 

manual um registo de apreciação e adopção. O registo de apreciação e adopção caracteriza-

se por várias componentes distribuídas em quatro planos de análise: Organização e 

Método; Informação; Comunicação e Características Materiais. 

 Como já foi referido anteriormente, os professores são solicitados a preencher a 

grelha do registo atribuindo a cada componente dos planos de análise a menção qualitativa 

numa escala de quatro índices: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bom (B) ou Muito Bom 

(MB). 

 

Organização e Método Informação Comunicação 
Características 

Materiais 

- Apresenta uma 

organização coerente e 

funcional, estruturada na 

perspectiva do aluno. 

- Desenvolve uma 

metodologia facilitadora e 

enriquecedora das 

aprendizagens. 

- Estimula a autonomia e a 

criatividade. 

- Motiva para o saber e 

estimula o recurso a outras 

fontes de conhecimento e 

a outros materiais 

didácticos. 

- Adequa-se ao 

desenvolvimento das 

competências definidas 

no Currículo do 

respectivo ano e/ou 

nível de escolaridade. 

- Responde aos 

objectivos e conteúdos 

do 

Programa/Orientações 

Curriculares. 

 

- A concepção e 

a organização 

gráfica do 

manual facilitam 

a sua utilização e 

motivam o aluno 

para a 

aprendizagem. 

- Os textos são 

claros, rigorosos 

e adequados ao 

nível de ensino 

- Apresenta robustez 

suficiente para 

resistir à normal 

utilização. 

- O formato, as 

dimensões e o peso 

do manual (ou de 

cada um dos seus 

volumes) são 

adequados ao nível 

etário do aluno. 

- Permite a 

reutilização. 
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Organização e Método Informação Comunicação 
Características 

Materiais 

- Permite percursos 

pedagógicos 

diversificados. 

- Contempla sugestões de 

experiências de 

aprendizagem 

diversificadas, 

nomeadamente de 

actividades de carácter 

prático/experimental. 

- Propõe actividades 

adequadas ao 

desenvolvimento de 

projectos 

interdisciplinares. 

- Fornece informação 

correcta, actualizada, 

relevante e adequada 

aos alunos a que se 

destina. 

- Explicita as 

aprendizagens 

essenciais. 

- Promove a educação 

para a cidadania. 

- Não apresenta 

discriminações relativas 

a sexos, etnias, 

religiões, deficiências... 

e à diversidade 

dos alunos a que 

se destinam. 

- Os diferentes 

tipos de 

ilustrações são 

correctos, 

pertinentes e 

relacionam-se 

adequadamente 

com o texto. 

 

 

Quadro 13 - Critérios oficiais de um Manual escolar 

 

 A selecção do manual escolar é uma decisão importante que cabe ao professor 

fazer, constituindo um problema que gera interrupção nas rotinas do professor, mas que se 

apresenta como uma possível ocasião para se reformular actuações e ajustá-las ao contexto 

escolar em que se insere (Cabral, 2005, p. 48). 

 Os critérios prioritários na escolha do manual escolar ajustam-se a três sectores de 

grande potencialidade: o Ministério da Educação, os professores e os alunos.  

 A primeira etapa da selecção de manuais dificulta a atitude dos professores face ao 

número de manuais que são propostos para análise, num curto espaço de tempo e 

correspondente a um mês de trabalho de equipa – grupo curricular disciplinar. A 

experiência dos professores tem ditado que esta selecção de manuais escolares é realizada 

centralizando a análise numa das unidades que compõem o manual, supondo que a 

metodologia utilizada é a mesma em todas as restantes. Quando é detectada alguma 
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diferença entre a disposição dos conteúdos programáticos ou unidades, o estudo analítico 

torna-se mais complexo apesar de estar previsto na avaliação a componente em causa. 

 No entanto, comparados os manuais escolares é possível detectar diferenças 

científicas, pedagógicas e didácticas. No domínio das Probabilidades e Estatística, é visível 

que os manuais escolares treinam os alunos com actividades rotineiras no sentido de: 

complete, preencha e responda. 

 Um outro aspecto que intervém aqui é a formação de professores que actualmente é 

discutida, que perante a crise que a educação atravessa, não parece vincar de forma clara a 

competência construtivista e eficaz que os manuais pressupõem num quadro selectivo. 

Estudos realizados sobre o facto em questão, realçam que o professor deve ser capaz de 

analisar a sua prática, numa atitude criativa e investigativa e de tomar decisões baseadas 

em dados de observação e de reflexão. Se esta atitude for alcançada, certamente será capaz 

de emitir juízos críticos e valorativos sobre os manuais e seleccioná-los em conformidade 

com os princípios que vigoram. Actualmente, não só as estruturas educativas como 

também a sociedade em geral concebem o manual escolar como instrumento poderoso. O 

Ministério da Educação, as editoras, os autores, professores, alunos e pais constituem o 

conjunto de interessados no investimento nesta área, segundo estudos realizados. 

  No âmbito deste trabalho é importante reconhecer que o manual escolar não pode 

condicionar o papel do professor no processo ensino – aprendizagem, porque, de acordo 

com a realidade, fica comprometida a selecção com uma grelha única que serve todos os 

níveis de escolaridade e disciplinas. 

 Aquando da selecção do manual escolar, para além de ser necessário considerar os 

critérios oficiais (Quadro 13) é suposto que sejam equacionados aqueles que estão 

subjacentes às práticas pedagógicas em uso e/ou às opções metodológicas do grupo de 

professores que o vai utilizar, bem como os que emergirem duma reflexão prévia sobre a 

realidade escolar em que se inserem os diferentes actores (Cabral, 2005, p. 48). 

 Na prática, a escolha do manual perante os critérios oficiais leva o grupo de 

profissionais professores a centralizar nos alunos a sua escolha, por estes se apresentarem 

como alvo privilegiado dessa opção. 

 Prioritariamente, os manuais escolares que foram objecto de análise neste estudo 

revestem-se de importância científica, pedagógica e didáctica no reconhecimento de 

trajectórias que regulam estas componentes. Neste contexto, o conteúdo, o processo de 
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ensino e o processo de aprendizagem constituintes do Manual Escolar já não evidenciam 

aspectos negativos (Anexo B) no modo como são concebidos e utilizados contrariamente 

ao que se verificava nos anos noventa. 

  À semelhança de um estudo de análise a um manual de Inglês realizado, pode 

existir alguma dependência na utilização do manual e constituir-se como gerador de 

práticas lectivas limitadas à natureza pedagógica e didáctica que nele são retratadas. 

 

4.2. A Estatística nos Manuais 

 

 Actualmente, a problemática do manual escolar é complexa uma vez que envolve a 

formação de professores, propostas curriculares, questões comerciais das editoras e 

recentemente uma avaliação/ revisão científica por especialistas nas várias matérias. 

Mesmo assim, o desafio de um olhar cuidadoso sobre os manuais escolares permitiu a 

concepção do ensino da Estatística predominante na educação básica (apenas 2º e 3º 

ciclos). 

 Quando não se conhecem bem os programas, os conceitos envolvidos no estudo da 

Estatística, é muito provável que as interpretações e decisões incorrectas se adivinhem. 

Nesta perspectiva, para analisar os manuais escolares foi pertinente a apresentação dos 

programas, orientações curriculares e as metodologias preconizadas para facilitar o “olhar 

cuidadoso” referido, a manuais escolares recentemente publicados. 

 No contexto da Literacia Estatística, o manual escolar deveria contribuir para a 

tomada de decisões e orientações curriculares, para orientar o professor na sala de aula e 

constituir um elemento fulcral no desenvolvimento das competências essenciais pelo que 

se justifica ser um objecto que desperte e desafie os alunos. No papel de aluno, é 

perceptível que o manual confira facilidade no acesso ao conhecimento. 

 Parece ser negligenciada a existência das intenções do currículo nacional em alguns 

manuais escolares analisados, equacionando-se o facto de não se evidenciar o uso a 

recursos inovadores e tecnologia apropriada; preocupação com a funcionalidade dos 

saberes bem como a adopção de estratégias adequadas à resolução de problemas e à 

tomada de decisões. 

 Centralizando sempre este estudo no domínio das Probabilidades e Estatística 

observa-se que nem todos os manuais seguem a mesma dimensão e aspectos que regulam a 
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elaboração e utilização do manual escolar nomeadamente o texto, as tarefas, as actividades 

assim como o que se torna fundamental/ imprescindível no manual, particularmente neste 

domínio de ensino e aprendizagem. 

 No que se refere ao texto, as apresentações, notas, informações, conhecimentos e os 

enunciados são relativamente curtos. Se tradicionalmente, o manual escolar de Matemática 

representa a colecção de exercícios para resolver, de acordo com o currículo nacional, 

poucos são hoje os manuais que não incluem aspectos da História da Estatística, 

acrescentando assim textos mais alargados e enriquecedores nessa área cultural. 

 É inevitável que um manual de Matemática inclua tabelas, gráficos, construções, 

padrões, desenhos apelativos, diagramas na sua forma de ilustração, apesar de se cair em 

alguns exageros no grafismo e suporte visual que apresentam. 

 Numa análise à Estatística Descritiva, são evidentes as diferenças entre editoras e 

autores. Exceptuando – se a apresentação formal, as inovações são escassas no domínio da 

aprendizagem. 

 Os conceitos de população, amostra, censos e sondagens passam a fazer parte do 

vocabulário estatístico do aluno a partir do início do 3º ciclo, 7º ano de escolaridade. No 

entanto, a maioria dos manuais nem referência ou utilização fazem destes termos pelo que 

é conveniente a utilização do mesmo durante a actividade lectiva no discurso estatístico 

entre o professor e alunos.  

 Nos manuais escolares analisados não transparecem de forma clara as 

recomendações sugeridas no currículo. As oportunidades de trabalhos de projecto, de 

investigação e a ênfase na comunicação que admitam decisões ou pequenos relatos a 

formular pelos alunos, não são evidentes pelo que a condução das experiências de 

aprendizagem como as referidas caberá ao professor. 

 Relativamente às actividades dos manuais escolares, nota-se o uso da Estatística 

como um fim, em exercícios de Matemática e não como uma estratégia da solução de 

problemas de pesquisa, como deveria ser trabalhada em todos os níveis de ensino. Os 

objectivos a serem alcançados pela inclusão do ensino das Probabilidades e Estatística são 

atingidos na resolução de situações - problema nas quais o conteúdo estatístico aparece 

como uma estratégia para obter respostas a perguntas de interesse. 

 Em todos os manuais verifica-se a limitação aos conteúdos programáticos, o que 

define o carácter empobrecido do manual pois assim como se alargam a páginas de 
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curiosidades, passatempos e quebra-cabeças seria proveitosa a referência a outras 

argumentações como por exemplo a representação em diagrama de caule-e-folhas. Este 

tipo de representação gráfica é fácil, simples, “elegante” e requer menos conhecimentos 

anteriores. Um outro aspecto que lhe confere vantagens é o de permitir a ordenação de um 

conjunto de dados com maior facilidade assim como a introdução de moda e mediana. Esta 

sugestão deveria preceder o uso de histogramas e, consequentemente, preceder às 

distribuições de frequências e respectivas representações gráficas. 

 Dos manuais escolares analisados apresentam-se exemplos que constituem o 

reflexo de iliteracia estatística. 

 No manual do 6º ano “Matemania” da Editora Santillana são apresentados gráficos 

de barras a três dimensões promovendo o sentido estético como o da Figura 2. No entanto 

se observarmos o gráfico, a leitura dos valores é pouco clara e como tal um gráfico de 

barras como o da Figura 3 seria razoável e de leitura fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Gráfico de barras a três dimensões 
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Figura 3 – Gráfico de barras dos resultados das eleições 

 

 Os gráficos circulares são os mais utilizados pela comunicação social talvez mais 

pela beleza que suscitam do que impulsionadores da sua interpretação e conclusão que daí 

advém. Mas surgem não só nas mais diversas fontes de informação como, jornais e revistas 

como nos manuais escolares, evidenciando em alguns casos que nem sempre se fazem de 

forma correcta já que não existe facilidade na comparação dos valores que pretendem 

evidenciar. No manual do 9º ano analisado, “Matematicamente Falando 9” da Areal 

Editores surgem precisamente diagramas/gráficos circulares que apresentam incorrecções 

nos aspectos focados e onde as cores utilizadas também constituem algum constrangimento 

visual. Em alternativa, a representação circular correcta é a apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 – Gráfico de circular dos modos de transporte 

 

 A percepção gráfica é um aspecto importante a ter em conta na elaboração de um 

gráfico pois permite uma fundamentação científica da sua construção e sustentar a escolha 

de uma forma em detrimento de outra. Se observarmos os sectores relativo aos modos de 

transporte “A pé” e “Autocarro” tem-se a percepção de qual é o maior, porque se indicam 

as percentagens. Ao contrário, o gráfico de barras da Figura 5, mostra claramente a 

diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráfico de barras dos modos de transporte 
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 O gráfico seguinte, enquadrado numa aplicação sobre leitura e interpretação de 

gráficos, pretende chamar à atenção dos alunos para erros frequentes que aparecem em 

revistas ou jornais através de gráficos mal construídos: 
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 Figura 6 – Pictograma: ampliação de uma figura 

 

 Contrariamente aos comentários anteriores, a apresentação deste pictograma revela 

algum cuidado e investimento no uso correcto da Estatística em alguns manuais escolares. 

O mesmo não acontece com pictogramas de repetição de uma figura ou símbolo (Figura 7). 

 O pictograma seguinte refere-se ao número de nascimentos verificados numa 

maternidade, num determinado mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Pictograma: repetição de uma figura 
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 Observando o pictograma, é bastante comum fraccionar os símbolos. Na segunda 

semana, um bebé termina sem um braço, uma perna e sem metade da cabeça e do tronco. 

Seria aconselhável utilizar a legenda fazendo corresponder, por exemplo, um símbolo a 

dois bebés resultando um gráfico mais sobrecarregado de símbolos, mas mais racional. 

 A análise efectuada pretende contribuir para uma atitude docente reflexiva perante 

situações similares evidenciando aspectos que caracterizam os diversos gráficos e 

propondo o máximo de rigor quando o aluno é confrontado com a realização de actividades 

com este tipo de representação gráfica quer manual quer com o recurso à tecnologia. 

 À semelhança da referência ao pictograma anterior, os alunos são chamados à 

atenção para a conveniência da utilização de um tipo de gráfico específico. Esta atitude 

associa-se à utilização de determinada escala dependendo do interesse em valorizar ou 

desvalorizar o aumento da variável em estudo, para além da escala não se iniciar em zero. 

Este tipo de incorrecções é frequente em jornais, revistas e anúncios publicitários e 

conduzem a interpretações e conclusões enganosas. Quer tenham um carácter político, quer 

se trate de publicidade de produtos de consumo, todos ilustram as suas informações com 

gráficos e tabelas dos mais diversos tipos, cuja leitura e interpretação pressupõe 

conhecimentos estatísticos. Também os manuais escolares de outras disciplinas recorrem 

frequentemente a conceitos estatísticos e utilizam gráficos e tabelas de vários tipos para 

apresentarem os seus conteúdos. 

 Relativamente à recolha de dados através de inquérito, apenas no manual do 8º ano, 

“Matemática Dinâmica” da Porto Editora são apresentadas indicações da ordenação e 

formulação de perguntas que podem influenciar seriamente a resposta. No entanto, não são 

considerados aspectos cruciais da população e amostra a estudar. Este facto, não é 

surpreendente pois estes conceitos nem fazem parte dos programas do Ensino Básico, o 

que não tem razão de ser. Segundo Dinis Pestana, o objecto da Estatística são os dados e o 

objectivo da Estatística é obter dados, produzindo-os intencionalmente. Por esta razão, o 

inquérito é uma metodologia de recolha de dados representativos de uma população ou 

parte da mesma (amostra). 

 Actualmente, o manual do professor que apoia as planificações das aulas resume-se 

ao proposto nos programas quer em termos de conteúdos programáticos quer nas 

orientações metodológicas. Seria oportuno, no manual do professor a apresentação de 
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sugestões de situações a explorar na sala de aula, que de uma forma mais vincada fossem 

reflexo de combate à iliteracia estatística. 
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Capítulo 5 

 

Metodologias 

 

 

 Progressivamente novas orientações curriculares se afirmam assumindo papel 

relevante na determinação de conteúdos e na selecção de tarefas para desenvolver o 

raciocínio na área da Estatística. O diagnóstico anteriormente realizado aos conteúdos 

programáticos, ao PISA 2003 e a alguns manuais escolares são suficientemente indicadores 

da restrita formação, ausência de conhecimentos e do mau uso e abuso da Estatística. A 

necessidade de um trabalho complementar com os alunos até final do terceiro ciclo é a 

razão de ser dos tópicos que vão ser tratados neste capítulo. 

 A Estatística, no ensino da Matemática, pode ser introduzida com a importância do 

seu estudo. Este modo de introduzir a unidade da Estatística tem a vantagem de suscitar a 

referência às suas aplicações e o próprio termo “estatística” proporcionará aos alunos a 

discussão dos seus diversos significados. 

 «Estatística é a ciência que se ocupa da obtenção de informação, seu tratamento 

inicial, com a finalidade de, através de resultados probabilísticos adequados, inferir de 

uma amostra para a população, e eventualmente mesmo prever a evolução futura de um 

fenómeno.» 

 Neste capítulo, as “Metodologias” constituem um conjunto de orientações para o 

ensino e aprendizagem da Estatística na educação básica, cujo objectivo é a sua aplicação 

em trabalho de sala de aula. O recurso ao termo Estatística designa a Estatística Descritiva, 

neste trabalho. A Estatística Descritiva baseia-se no estudo de uma amostra e consiste em 

resumir informação através da construção de tabelas, gráficos e do cálculo de algumas 

características amostrais. O seu objectivo final é inferir as propriedades estudadas na 

amostra para a população. A complementaridade da Estatística Descritiva associada a este 

objectivo é a Inferência Estatística. 

 É importante referir que, em determinados exemplos e tarefas produzidas para 

trabalho em ambiente de sala de aula, empreendem-se noções, conceitos e técnicas que 

apesar de não fazerem parte do programa, são fundamentais, porque surgem com 
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frequência em múltiplas aplicações onde a Estatística intervém e pressupõem a utilização 

de tópicos da Matemática do conhecimento dos alunos. 

 

5.1. Amostragem. Aquisição de Dados. 

 

 Nos primeiros anos de escolaridade, a introdução da Estatística inicia-se 

informalmente, quando os alunos trabalham dados de um inquérito realizado a toda a 

turma. Nesta fase, o censo passa a ter um significado contextual embora difícil de conceber 

o seu significado conceptual. 

 Mais tarde, a referência ao INE é indispensável pois está a seu cargo a realização 

dos recenseamentos da população portuguesa. O objectivo do Recenseamento é não só a 

enumeração dos seus elementos como também o estudo de características importantes. Esta 

orientação metodológica permite a introdução das noções de Recenseamento (ou censo) e 

sondagens e, consequentemente, motivam o professor a introduzir os conceitos mais gerais 

de população e amostra, fundamentais a qualquer análise estatística. 

 Recenseamento (ou censo) é o estudo científico de um universo de pessoas, 

instituições ou objectos físicos com o propósito de adquirir conhecimentos, observando 

todos os seus elementos, e fazer juízos quantitativos acerca de características importantes 

desse universo. 

 Sondagem é o estudo científico de uma parte de uma população com o objectivo 

de estudar atitudes, hábitos e preferências da população relativamente a acontecimentos, 

circunstâncias e assuntos de interesse comum. 

 População é um conjunto de indivíduos ou objectos que apresentam uma ou mais 

características comuns, podendo ser finita ou infinita, dependendo do número de 

elementos que a compõem. 

 Uma das especificidades de um estudo por sondagem é o facto de incidir sobre uma 

amostra, mas as conclusões que esta permite obter são apenas um meio de chegar à 

população (ou Universo). 

 Amostra é um subconjunto de uma população, da qual são estudadas as 

características.  

 A amostra e a população referem-se a conjuntos de unidades estatísticas e é 

frequente a utilização destes termos, num abuso de linguagem, para identificar os 
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conjuntos de valores assumidos para os atributos em estudo. Os dados em análise são os 

registos de observações de características em indivíduos ou elementos sobre os quais recai 

a análise. Os dados são de natureza qualitativa, se expressam características medidas ou 

avaliadas numa escala nominal (atributos ou categorias não ordenadas) ou numa escala 

ordinal (categorias ordenadas); de natureza quantitativa, se expressos por um valor 

numérico de dois tipos, discretos ou contínuos. São do primeiro tipo, as variáveis que 

podem tomar somente um número finito ou uma infinidade numerável de valores. Do 

segundo tipo, as variáveis que podem tomar qualquer valor dentro de um intervalo de 

números reais. 

 Em muitas circunstâncias, torna-se conveniente a limitação do estudo a uma 

amostra. As principais razões desta limitação prendem-se com gastos elevados; o elevado 

número de elementos da população; o tempo excessivo do processo de recolha e 

tratamento dos dados, conduzindo à obtenção de informação desactualizada, e recolha de 

informação através de processos destrutivos que, se aplicada exaustivamente, conduziria à 

completa destruição da população. Esta última razão é exemplificada no problema 

seguinte, O Comprimento da Chama.  

  

 Problema – O Comprimento da Chama 

 O director de uma fábrica de velas deseja fazer um estudo para comprovar que a 

chama não excede determinado comprimento. 

1. Explica como farias este estudo. 

2. Apresenta razões para a tua explicação e discute-as com os teus colegas. 

 

 É fundamental que a amostra assegure a representatividade da população de onde 

foi retirada. A selecção dos elementos de uma amostra pode realizar-se através de técnicas 

de amostragem. Dos processos de amostragem probabilística, o mais importante é o de 

amostragem aleatória, que garante que todos os elementos da população têm a mesma 

possibilidade de serem seleccionados. Com este método de amostragem evita-se o 

enviesamento da selecção, isto é, elimina-se ou reduz-se a tendência sistemática para sub-

representar ou sobre-representar na amostra alguns elementos da população. Uma amostra 

que não seja representativa da população diz-se enviesada e a sua utilização pode dar 
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origem a interpretações erradas. É comum referir “más amostras” com o mesmo 

significado de “amostra enviesada”. 

 No momento da selecção da amostra aleatória há que considerar toda a população. 

Dos métodos probabilísticos ou aleatórios associados à selecção de amostras aleatórias são 

apresentados exemplos práticos de técnicas de amostragem aleatória e que caracterizam a 

amostragem: simples, sistemática e estratificada. 

 

Exemplo – Amostragem aleatória Simples. 

 Considere-se a população constituída por 16 alunos de uma turma do 9º ano de uma 

determinada Escola do Ensino Básico, em que a variável em estudo é o peso desses alunos 

para conhecer o parâmetro “valor médio” da característica peso. Uma maneira possível 

para exemplificar esta técnica consiste em escrever em quadrados de papel os indicadores 

(número do aluno, nome e peso) dos elementos da população, inserir todos esses quadrados 

de papel numa caixa e depois seleccionar tantos quantos a dimensão da amostra desejada. 

A recolha é feita sem reposição até retirar um número de quadrados correspondente à 

dimensão da amostra. Admitindo que se deseja uma amostra de dimensão quatro e que os 

pesos dos alunos seleccionados foram: 47 kg, 52 kg, 45 kg e 43 kg , uma estimativa para o 

peso médio da turma será 47 kg. 

 Quando a população a estudar tem uma dimensão significativa, por exemplo 

constituída por 165 alunos que frequentam o 7º ano e a amostra pretendida tem dimensão 

30, o método referido no exemplo é pouco prático. Escrever 165 pesos e registar em cada 

papel o peso de cada elemento da população, colocar numa caixa de cartão, misturar bem e 

extrair 30 papéis dá trabalho, desde que se tenha também o cuidado de misturar 

cuidadosamente os papéis. A utilização do computador ou da calculadora gráfica seria o 

processo mais rápido uma vez que possuem uma função geradora de números aleatórios. 

Neste caso, a tarefa consistia em numerar os alunos de 1 a 165 sendo os pesos 

correspondentes aos 30 alunos seleccionados desta forma constituintes da amostra 

pretendida. A razão de ser da calculadora gráfica é que os alunos se apercebam dos valores 

que vão surgindo e colaborem no cuidado de verificar que não ocorrem números repetidos. 

A instrução randInt (1, 165, 30) da calculadora permite obter a amostra e guardar os 30 

números aleatórios numa lista. Caso ocorram repetições, basta indicar os números 

aleatórios pretendidos da mesma forma. 
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Exemplo – Amostragem aleatória Sistemática. 

 Suponha-se que numa escola, um grupo ou turma de alunos estavam interessados 

em conhecer os hábitos alimentares da população escolar constituída por todos alunos 

dessa escola. Para exemplificar esta situação, considere-se que a população em estudo se 

distribui da seguinte forma: 

Ano/ 

Turma 
5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 

N.º 

Alunos 
22 20 23 22 23 23 18 22 

         

Ano/ 

Turma 
6ºE 7ºA 7ºB 7ºC 8ºA 8ºB 9ºA 9ºB 

N.º 

Alunos 
19 23 23 22 16 14 22 26 

 

Quadro 14 – Distribuição da população dos alunos de uma escola 

 

 Independentemente das boas ou más práticas alimentares, estudar os hábitos 

alimentares dos alunos desta população pressupõe que se apresente numerada de 1 até N, 

número total de alunos da população e por alguma ordem. Sendo N = 338 e numerados por 

ordem alfabética, pretende-se escolher um aluno de 15 em 15 a partir do primeiro 

seleccionado. O primeiro aluno é seleccionado ao acaso. Supondo que o primeiro aluno 

seleccionado é o 6 tem-se a amostra constituída pelo 6, 21, 36, 51, 66, 81, 96, 111, 126, 

141, 156, 171, 186, 201, 216, 231, 246, 261, 276, 291, 306, 321 e 336. 

 

Exemplo – Amostragem aleatória Estratificada. 

Suponha-se que numa escola, os alunos estavam interessados em conhecer a percentagem 

de alunos dos 7º e 8º anos com classificação negativa à disciplina de Língua Portuguesa. 

Sabe-se que as turmas não são homogéneas no aproveitamento. Considere-se também, para 

se fixarem ideias que a população a estudar é constituída por três turmas do 7º ano com 20, 

23 e 22 alunos e duas turmas do 8º ano com 16 e 13 alunos e que se pretende recolher uma 

amostra de dimensão 15. 
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A condução desta técnica realiza-se de acordo com os procedimentos seguintes: 

- Identificação da população: inicia-se um registo do número de turmas e de alunos 

existentes em cada turma que constituem a população. A população é constituída por 94 

alunos dos 7º e 8º anos de um escola; 

- Cálculo da percentagens de alunos de cada turma que constituem a população; 

- Cálculo do número de alunos de cada turma que deve constituir a amostra. 

 

 

Ano/ Turma 7º A 7º B 7º C 8º A 8º B Total 

N.º Alunos 20 23 22 16 13 94 

Percentagem 21,0
94

20 =  25,0
94

23 =  23,0
94

22 =  17,0
94

16 =  14,0
94

13 =  100 % 

N.º Alunos 

da Amostra 

0,21×15 = 

3,15 ≈ 3 

0,25×15 = 

3,75 ≈ 4  

0,23×15 = 

3,15 ≈ 3 

0,17×15 = 

2,55 ≈ 3 

0,14×15 = 

2,1 ≈ 2 
15 

 

Quadro 15 – Distribuição dos alunos dos 7º e 8º anos de uma escola 

 

 

 Dos 7ºA, 7º C e 8ºA recolhem-se 3 elementos; do 7ºB, 4 elementos e do 8ºB, 2 

elementos constituindo os elementos da amostra num total de 15 correspondente à 

dimensão da mesma. 

 Em todos os exemplos era dada a dimensão da amostra. No entanto, saber qual a 

dimensão desejada para uma amostra de tal forma que o resultado permita inferências 

seguras, é uma questão que levanta algum problema. No Ensino Básico este é um aspecto 

que apenas permite realçar algumas considerações gerais propondo-se a discussão a partir 

de exemplos. 

 

Exemplos – Más Amostras 

1. Afirmações publicitárias como “O dentífrico X é recomendado por 8 em cada 10 

dentistas” podem ter sido baseadas em amostras de dez pessoas cuidadosamente 

seleccionadas para produzir um resultado intencional. Embora as pequenas amostras não 
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sejam necessariamente más, os resultados obtidos podem ser usados como uma forma de 

“mentira” estatística. 

2. Quando se afirma que “Metade das pessoas que se encontravam numa reunião pratica 

desporto regularmente” geralmente não se admite a possibilidade de a amostra ser 

constituída por apenas duas pessoas. 

3. Em outros casos verifica-se a utilização de amostras auto-seleccionadas. Em tempos, era 

moda televisiva apresentar uma questão e solicitar aos espectadores que telefonassem para 

um número e respondessem “sim” ou “não”, de acordo com a sua opinião. Actualmente, 

situações idênticas encontram-se disponíveis na Internet à votação de qualquer utilizador, 

como por exemplo: As provas de aferição do 4º e 6º anos devem ser transformadas em 

exames? Ainda que não se conheçam os resultados, é de esperar que muitos estudantes 

votem contra esta situação assim como os interessados nesta implementação estejam 

atentos à votação contrária. 

 A forma de selecção de uma amostra a partir da população é designada por 

processo de amostragem. Não confundir sondagem com amostragem. A primeira 

pressupõe a segunda – amostragem é uma das fases da sondagem. Uma sondagem realiza-

se em várias fases interdependentes: escolha da amostra, obtenção da informação, análise 

dos dados e relatório final. A amostragem ocupa-se das metodologias de recolha de dados 

representativos de populações finitas e de extracção de informação desses dados, 

apropriados sobretudo a estudos observacionais. 

 A tarefa seguinte baseia-se numa notícia publicada no Jornal Público de 13 de Abril 

de 2007. A sondagem foi realizada no mesmo dia da entrevista a José Sócrates na TVI para 

“conhecer a opinião da população portuguesa sobre as notícias da comunicação social 

relacionadas com o Primeiro – Ministro e as suas habilitações académicas”. 

 

 

Tarefa - Sondagem da TVI e do Rádio Clube 

 

 Num universo de 607 pessoas entrevistadas por telefone, uma percentagem 

significativa dos inquiridos considera afectada a credibilidade do Primeiro-Ministro, José 

Sócrates (Anexo C). 
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 A apresentação de percentagens sem clarificar a base de referência pode ser 

fortemente enganadora. Nesta sondagem, esta situação não acontece porque 51,9 % 

corresponde a 315 pessoas já que a notícia refere que foram entrevistadas 607 pessoas. 

 A pertinência da leitura da notícia (parte integrante deste trabalho que segue em 

anexo), deve-se ao facto de sobressair informação adicional relevante às questões da tarefa 

apresentada. A importância da condução para a elaboração das questões (questão 3) deve 

ser discutida de acordo com vários aspectos, nomeadamente por que uma determinada 

pergunta pode ser feita de maneiras diferentes e os resultados que produz serem bastante 

significativos. 

 

Exemplo: Um caso bastante comentado sobre o fabrico de armas atómicas resultou de uma 

pesquisa em que as perguntas podem ser formuladas de modo a sugerirem uma resposta. 

– Apoia o fabrico de armas atómicas que podem matar milhões de pessoas inocentes? 

– Apoia o fabrico de armas atómicas como forma de auto defesa de um país? 

À primeira pergunta, o número de pessoas que respondeu afirmativamente foi muito 

pequeno (10%). À segunda pergunta, o número de pessoas que respondeu de forma 

afirmativa foi muito grande (85%). 

 A recolha dos dados pode ser realizada recorrendo a processos que se podem 

classificar em experimentais ou observacionais. 

 Nos processos experimentais exerce-se um controlo directo sobre os factores que 

potencialmente afectam a característica ou o conjunto de características em análise. O 

Responde às questões seguintes. 

1. Como foram obtidos os dados? 

2. Quantas pessoas seguiram a entrevista? 

E quantas conhecem a situação em debate? 

3. Elabora o conjunto de questões que 

levaram aos resultados obtidos. Discute-as 

com os teus colegas. 
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objectivo é, geralmente, o de pôr em evidência a influência exercida por aqueles factores, 

isolada ou conjuntamente. A fase de preparação e condução do processo experimental de 

recolha de dados designa-se por delineamento experimental. 

 Nos processos observacionais, os factores que potencialmente afectam a 

característica ou o conjunto de características em análise não são controlados. Os 

procedimentos que mais frequentemente são utilizados na aquisição de dados são a 

observação (exame directo e registo de dados das características observadas nos elementos 

da amostra) e o questionário (sondagens, por entrevista directa ou por telefone, por 

questionário em suporte de papel ou informático – disquete, e-mail, formulário em página 

web). O questionário é uma das técnicas mais utilizadas na realização de inquéritos e um 

instrumento de notação para compreender fenómenos como as atitudes, opiniões, 

preferências; obter informações do que se passa em determinado momento; constatação de 

factos ou conhecimento de outros dados relativos aos indivíduos em estudo. 

 Não é consensual na literatura a diferença entre sondagem e inquérito. São 

exemplos de sondagens e inquéritos, os níveis de audiência televisiva, as previsões para as 

sondagens presidenciais e estudos de mercado feitos em centros comerciais. 

  A realização de um inquérito segue um planeamento que deve ser formalizado em 

consonância com o estudo/ investigação pretendido. Em primeiro lugar, os alunos deverão 

descrever que informação é necessária, listando as características a investigar. À medida 

que os alunos desenvolvem as suas próprias questões para usar no inquérito envolvem-se 

na formulação de problemas. É importante que todos os grupos trabalhem a mesma 

pergunta da tarefa para discussão e comparação das respostas dos diversos grupos. A 

pergunta de um grupo pode comunicar uma ideia diferente da apresentada por outro. 

Importa salientar alguns aspectos mais importantes da inclusão dos inquéritos, como tema 

actual de importância na vida social e instrumento eficaz de trabalho na investigação: o 

método de construção, algumas técnicas elementares de elaboração de perguntas e a 

formulação de opções para a resposta. A acrescentar a intenção que pode ser distinta da 

declarada pela(s) pessoa(s) que pretendem levar a cabo o inquérito. Neste sentido, o 

professor deverá advertir os alunos para determinados perigos resultantes da ordem das 

perguntas, da redacção das mesmas, das opções oferecidas para as respostas e da própria 

apresentação do texto do inquérito, determinantes para a realidade dos dados. Não havendo 

nenhum mecanismo seguro para eliminar certas influências das questões, o professor tem 
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um papel crucial para evitar a manipulação dos eventuais “perigos” bastando a ordenação e 

a formulação da pergunta para influenciar seriamente a resposta. Para além da redacção e 

realização, a contagem e interpretação dos resultados de um inquérito, constituem um meio 

eficaz e completo para envolver os alunos com o método experimental característico de 

muitas áreas do conhecimento. Para além do valor cooperativo e de intercomunicação das 

subtarefas, a experiência de investigação determina os alunos como os autênticos 

protagonistas. 

 O professor não deverá interferir na elaboração das perguntas enquanto não forem 

apresentadas propostas por escrito de todos os grupos. A linguagem do inquérito deve ser 

clara, precisa e adaptada às pessoas a que vai ser dirigido. As perguntas que possuem 

opções fechadas permitem um melhor tratamento do que as perguntas de opções abertas, 

embora limitem a espontaneidade do inquirido. Uma outra condição que se pressupõe ter 

por base a realização do inquérito é que os inquiridos irão responder por escrito às questões 

do inquérito individualmente e em regime de anonimato não devendo portanto, incluir o 

nome e outros dados pessoais. 

  

 

5.2. Tabelas e Representações Gráficas. 

 

 Em muitas situações, analisar um conjunto de dados torna-se cansativo e por vezes 

difícil, quando o número de informações é demasiado, perturbando a visualização de 

diferenças básicas entre essas informações. Para resolver esta situação, sem 

necessariamente abandonar os dados numéricos, tornam-se úteis as representações em 

tabela e gráfico como forma de se obter um primeiro entendimento do problema e avaliar 

conclusões prévias. A tabela é uma forma importante de representação de dados pelo seu 

aspecto descritivo e facilidade na investigação de estudos específicos, explicitando as 

variáveis e as suas unidades. A representação gráfica é uma ferramenta poderosa na 

visualização do comportamento de uma determinada variável. 

 A mais vasta fonte de exemplificação de mau uso da Estatística encontra-se nas 

representações gráficas. Os erros mais comuns são a omissão da origem dos eixos e o uso 

de escalas diferentes nos dois eixos sem os explicitar devidamente. Para além destas 

incorrecções exemplificadas na análise de alguns dos manuais escolares (capítulo IV), é 
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comum o uso de pictogramas ou o embelezamento de gráficos caracterizados pelo aspecto 

tridimensional. Para acautelar estas fontes de equívocos típicas de muitos profissionais de 

publicidade e marketing é importante reconhecer que a utilização de aplicações 

automáticas do computador e da Internet é fortemente influenciada pelo nível de instrução. 

É portanto aconselhável analisar as informações numéricas contidas num gráfico para não 

ser enganado pela sua forma geral. 

 

 

Tarefa – Diferença de salários 

 

Os gráficos seguintes representam os salários médios semanais dos homens e das mulheres 

numa empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A     Gráfico B 

 

Descobre as diferenças entre os gráficos. Interpreta e discute a informação obtida com os 

teus colegas. 

 

 Os gráficos A e B representam o mesmo conjunto de dados. No gráfico B, o eixo 

vertical não se inicia em zero o que tende a produzir uma impressão subjectiva falseada. 

Neste caso, o gráfico B serviu para exagerar ou diminuir a verdadeira natureza do conjunto 

de dados. A diferença entre os salários médios é de 46 €, o que tende a ser uma diferença 

considerável ao fim de uma semana. Há ainda que reconhecer a eventual existência de 

mulheres com salários iguais ou até superiores ao dos homens já que se trata de salários 
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      Azul Castanho-clara   Castanho-escura      Verde 

A cor dos olhos  

Legenda: = 2 alunos 

médios. Este caso permite que se estenda a tarefa ao tão questionável conceito de média, 

um assunto a tratar no tópico seguinte deste capítulo.  

 

Tarefa - A Cor dos Olhos 

 

O gráfico da figura seguinte representa a cor dos olhos de um grupo de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Pictograma da cor dos olhos 

 

Constrói outras representações para o mesmo conjunto de dados. 

 

 Sem conhecimento das características das mais correntes representações gráficas, 

os gráficos que se imitam são os que habitualmente se vêem nos media por serem 

apelativos. A forma como se imitam, recorrendo a modelos disponíveis nas aplicações que 

mais se aproximam dessa imagem ou construindo um modelo de raiz, produz, em geral, 

resultados catastróficos. Porque a produção de gráficos está ao alcance de todos com a 

tecnologia existente é importante ter alguns cuidados. 

 A criação de um gráfico deve desenvolver-se num processo criterioso iniciado 

quando se decide por um gráfico e terminando quando o resultado se considera satisfatório. 

Neste caso particular, os gráficos possíveis seriam os seguintes. 
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Figura 9 – Gráfico de barras da cor dos olhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico circular da cor dos olhos 

 

 Se o objectivo da tarefa se restringisse à leitura da informação do pictograma não 

havia necessidade de mostrar os dados graficamente. Mas a discussão desta tarefa envolve 

algumas questões: Que tipo de gráfico se pode usar?; Os gráficos obtidos transmitem a 

mesma informação?. Quanto à tipologia de gráfico, é necessário que se reconheça que se 

trata de uma variável qualitativa adequando-se a informação às representações em gráfico 

de barras ou gráfico circular. 

 

Tarefa – Telespectadores no Horário nobre 

 

O gráfico da figura seguinte foi publicado no jornal Público no dia 13 de Abril de 2007. 
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Figura 11 – Gráfico de linhas do número de telespectadores no horário nobre 

 

1. Elabora um texto que traduza a informação obtida do gráfico. 

2. Compara o texto que escreveste com o texto da notícia (Anexo D). 

3. Indica a razão do número de telespectadores da SIC Notícias ser mais baixo. 

 A interpretação de um gráfico através de um texto escrito é muitas vezes reveladora 

de afirmações e conclusões tendenciosas que uma notícia transmite. Com alguma 

facilidade se conclui que, em determinado momento, a RTP foi vista por um maior número 

de telespectadores. No entanto, o facto de se entrelaçar na notícia programação diversa 

com a “Entrevista de Sócrates” permite chamar à atenção para um maior número de 

telespectadores, particularmente na TVI. 

 O gráfico de linhas mostra a evolução do número de telespectadores em horário 

nobre na RTP1, RTP2, SIC, TVI e SIC Notícias. Como a maioria dos telespectadores não 

tem ao alcance a SIC Notícias por se tratar de um canal privado que é pago, o número de 

telespectadores é mais reduzido, não fazendo sentido que este canal sirva de comparação 

no estudo realizado. Para os interessados a SIC Notícias serviu para dramatizar a situação 

apresentada. 

 Os dados podem ser representados de diversas formas e, no que respeita às 

representações gráficas, cada forma tem um impacto diferente na imagem da informação 

apresentada bem como estará mais de acordo com uma determinada perspectiva.  
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Tarefa – A Construção do Histograma 

 

 A tarefa seguinte foi retirada do manual do 7º ano de escolaridade, “Matemática 7” 

(parte 2) da Porto Editora e que se propõe sem alteração ao seu conteúdo. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Agrupa os dados em classes. 

2. Constrói um histograma para apresentar os dados. 

 

 A experiência de ensino permite, perante este tipo de tarefa, realçar as principais 

dificuldades dos alunos relativas ao número de classes e à amplitude da classe. A abusiva 

omissão de conhecimentos na maior parte dos manuais relativo a esta matéria é um dos 

pontos críticos a ultrapassar, sendo uma mais valia a orientação científica do professor. A 

regra empírica que permite definir o número aproximado de classes tem em conta as 

sucessivas potências de base 2. 

2  =  12  4  =  22  8  =  32  16  =  42  32  =  52  64  =  62  

Como a amostra tem dimensão n = 25, o número de classes será k = 5 porque 5 é o menor 

inteiro tal que 52 〉 25. A regra usada é conhecida pela regra de Sturges e serve para decidir 

em quantas classes se organizam os dados. É também de notar que a utilização desta regra 

assim como o agrupamento em classes, fornece novas oportunidades de consolidação e 

aprendizagem de tópicos da Matemática nomeadamente o conceito de potência e de 

notação na forma de intervalos abertos e/ou fechados. 

 

Regra de Sturges 

Para uma amostra de dimensão n, o número de classes k é o menor inteiro tal que k2 〉 n 

 

Já todos os alunos da turma do 7º B têm 

bilhete de identidade, onde se encontra 

referida a altura de cada aluno. O aluno 

mais baixo mede 145 cm e o mais alto 172 

cm, mas as alturas são muito diversificadas, 

como se mostra ao lado: 
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 Seria de omitir no enunciado a referência ao valor mínimo (145 cm) e ao valor 

máximo (172 cm) por constituírem os valores essenciais das observações na escolha da 

amplitude de cada classe. A amplitude de cada classe é igual ao quociente entre a diferença 

do valor máximo e valor mínimo pelo número de classes (k = 5). 

 É importante referir que a ideia global da situação se perde com maior ou menor 

número de classes. Apesar dos histogramas da figura seguinte representarem a mesma 

informação só coincidem o extremo inferior da primeira classe e o extremo superior da 

última.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Histogramas das alturas dos alunos  

 

 Um histograma é um tipo de representação gráfica que mostra a distribuição de 

valores de uma variável contínua (ou discreta) através de barras unidas (sem espaços entre 

as barras). No caso da variável discreta apresentar muitos valores distintos, a distribuição 

pode ser representada por um histograma. No caso dos intervalos terem a mesma 

amplitude, as barras têm a mesma base e a altura varia em função da frequência relativa ou 

absoluta sendo a área da barra proporcional à altura da barra. Quando os intervalos não têm 

a mesma amplitude, a área de cada barra já não é proporcional à altura. A representação 

gráfica em histograma permite ideias mais reveladoras da forma e antecipar a análise 

estatística. Esta representação permite explorar a assimetria (ou enviesamento) dos dados. 
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Se a representação gráfica das frequências apresentar tendência a um acumular de 

frequências (frequências mais elevadas) para o lado esquerdo do gráfico (valores mais 

reduzidos da amostra) há evidência de Assimetria Positiva. Se a representação gráfica das 

frequências apresentar tendência a um acumular de frequências (frequências mais 

elevadas) para o lado direito do gráfico (valores mais elevados da amostra) há evidência de 

Assimetria Negativa. A assimetria pode ainda ser classificada a partir do estudo da posição 

relativa das medidas de localização (média, mediana e moda), que será abordada no sub – 

capítulo seguinte. 

 

5.3. Medidas Amostrais 

 

 Para além das tabelas e gráficos, uma outra forma de resumir os dados é 

apresentada pelo cálculo de algumas características amostrais numa síntese mais legível da 

realidade que apontam. Um dos aspectos que em geral importa salientar é a sua localização 

e dispersão. 

 As medidas mais usadas para resumir os dados de uma amostra são as medidas de 

localização e de dispersão. Estas medidas distinguem-se pela tendência central dos dados, 

localização extrema (à esquerda ou à direita) e localização de certas proporções da 

amostra. 

 A Média Amostral é a medida de tendência central mais utilizada para sintetizar a 

informação contida num conjunto de dados. Sendo n, a dimensão da amostra, define-se 

como sendo a seguinte combinação linear das observações xi : 

∑
=

=
n

1i
ix

n

1
x . 

Tratando-se de uma redução tão drástica, é necessário acautelar as situações em que a 

informação que ela transmite não tem qualquer utilidade ou é falsa. 

 A utilização da média é vantajosa quando a representação gráfica das frequências é 

de forma campanular, mais ou menos simétrica, com abas decaindo rapidamente. Quando 

se registam erros grandes que inquinam os dados, a média deixa de ser boa estimativa do 

centro da amostra. 

 A interpretação da média é facilitada quando se imagina uma régua graduada onde 

se colocam pesos unitários nos pontos correspondentes aos valores das observações. A 
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média será o centro de massa ou ponto da régua sob o qual se teria de colocar um eixo de 

forma a equilibrar a régua (como um baloiço) e um valor distante pode provocar um 

desequilíbrio muito grande. No cálculo da média todas as observações contribuem com 

igual peso. Este facto pode ter o inconveniente de em amostras com valores extremos 

muito acentuados, a média resultante é afectada por esses valores. Nesta situação é de 

preferir medidas amostrais que dêem menos importância a valores extremos como é o caso 

da Mediana e que usualmente se designa pela letra M. 

 A Mediana é uma medida que localiza o centro da amostra em termos da sua 

dimensão n. A mediana é o valor (pertencente ou não à amostra) que depois de ordenados 

os elementos da amostra a divide ao meio. Isto é, 50 % dos elementos da amostra são 

menores ou iguais à mediana e os outros 50 % são maiores ou iguais à mediana. O 

processo para a determinação da mediana, depois de ordenada a amostra de n elementos 

considera dois casos: se n é par, a mediana é a semi-soma dos dois elementos médios; se n 

é ímpar, a mediana é o elemento médio. 

 A mediana é mais resistente do que a média o que se explica pelo facto do seu valor 

numérico ser determinado a partir de apenas uma ou duas observações centrais, depois de 

ordenada toda a amostra. A alteração drástica de um valor do rol de observações reflecte-se 

substancialmente no valor da média, mas pode não afectar ou afectar muito pouco o valor 

da mediana. 

 A Moda de uma amostra é o valor mais frequente dessa amostra. Em muitas 

situações, para descrever o comportamento geral de uma população recorre-se à moda em 

vez da média ou mesmo da mediana. Por exemplo, para descrever o número de filhos das 

famílias portuguesas é mais informativo dizer que, em geral, cada família não tem mais do 

que um filho do que dizer que tem 1,36 filhos como assim foi apresentado na televisão 

num estudo recente. 

 

Exemplo: Tamanho de Calçado - Interpretação da Média 

A figura seguinte, obtida a partir de um diagrama de pontos, representa o tamanho de 

calçado usado por cada um dos elementos de um grupo que se encontrava numa casa de 

férias. Este tipo de gráfico serve para analisar a distribuição dos valores num intervalo de 

variação, permitindo evidenciar de um modo simples, situações de lacunas (observações 

que não ocorrem) dentro do intervalo de variação, zonas de mais intensa concentração de 
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valores e situações de assimetria da distribuição. Os valores extremos são facilmente 

identificados. Trata-se de um tipo de gráfico de fácil leitura para pequenas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Gráfico de pontos do Tamanho de Calçado 

 

 A moda é o valor 35 e a mediana é igual a 34,5. A relação entre as três medidas 

calculadas revela a existência de Assimetria dos dados. Neste exemplo há evidência de 

assimetria negativa (moda 〉 mediana 〉 média). 

 A Assimetria pode ser classificada mediante o estudo da posição relativa das três 

medidas de localização referidas: se moda〈mediana〈média, há evidência de assimetria 

positiva por parte da distribuição de frequências; se moda〉mediana〉média, há evidência de 

assimetria negativa. 

 

Problema – Uma Questão de Salários 

 

Numa empresa escolheram-se ao acaso, sete dos seus funcionários para fazer um estudo 

sobre os seus salários, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

1. Calcula o salário médio dos sete funcionários. 

2. De acordo com a ideia que se tem de média, poderíamos dizer que “a maioria desses sete 

funcionários tem um ordenado de cerca de xxxx euros por mês”? Achas que os sete 

funcionários estão de acordo com esta afirmação? Quantos não estarão? 

Funcionário A B C D E F G 

Salário 
(euros/ mês) 

349,16 384,10 409,00 274,34 1950,30 369,11 249,29 

 

65,33x =
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3. Que funcionário ocupa a posição central se os ordenarmos pelo seu salário? Quanto 

ganha este funcionário central? Designa por M esse salário. 

4. Se na frase “a maioria desses sete funcionários tem um ordenado de cerca de xxxx euros por 

mês” substituirmos por M, haverá acordo entre os funcionários em relação a ela? Quantos 

estarão de acordo? E quantos não estarão? 

5. Se a empresa aumentasse o salário a um dos funcionários achas que a média se alteraria? 

E a mediana? Porquê? 

 

 O salário médio é de 569,39 euros por mês. Isto é, 39,569x =  euros/mês. 

 Na realidade nenhum dos sete funcionários se pode sentir representado por este 

salário. Depois de ordenados os salários, o salário do funcionário F é de 369,11 euros/mês 

ocupando a posição central – mediana (M). Isto é, M = 369,11 euros/ mês. Utilizando a 

mediana em vez da média, os funcionários A, B, C e F podem sentir-se representados mais 

ou menos correctamente. Exceptuam-se os funcionários D, E e G. É evidente que o 

ordenado do funcionário se afasta mais da tabela do que os ordenados dos funcionários D e 

G. O problema dos salários é típico para assinalar que nem sempre a média resume 

convenientemente todos os dados. 

 

Tarefa - Velocidade Média 

 

 Num dado ponto de uma estrada a velocidade máxima permitida é de 70 Km/h. Em 

11 carros que circulavam naquele ponto registaram-se as seguintes velocidades em Km/h: 

60, 62, 63, 66, 66, 67, 70, 73, 76, 79, 160. 

1. Quantos veículos fizeram transgressão? 

2. Qual a velocidade mais frequente? Que medida estatística representa? 

3. Calcula a média das velocidades. 

4. A que velocidade circulava o 6º carro? Que medida representa no conjunto de dados? 

5. Se fosses jornalista que medida(s) descritiva(s) utilizarias para publicar a transgressão? 

Porquê? 

 A realização desta tarefa deve ser apoiada com recurso à tecnologia desde que os 

alunos já tenham estudado os conceitos e a representação implícitas na tarefa. 

Relativamente à média e à mediana, os alunos devem discutir e reflectir sobre as diferentes 
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informações que a situação transmite. A transgressão generalizada é sugerida pela média 

devido à presença de um valor extremo. A mediana indica que 50 % dos carros circulavam 

a uma velocidade não superior (ou inferior) a 67 Km/h. Na representação através do 

diagrama de extremos e quartis deve ser analisada a dispersão dos dados de um modo 

informal e intuitivo para passar à análise das medidas de dispersão (amplitude, amplitude 

inter-quartil e desvio-padrão). É importante mais uma vez interpretar a medida estatística 

mais adequada para representar a situação. Também deve ser chamada à atenção dos 

alunos para a diferença entre média das velocidades e velocidade média. O conceito de 

velocidade média é dado no 7º ano de escolaridade, na disciplina de Física e define-se pela 

razão entre a distância que um objecto percorre e o tempo gasto nesse percurso. A 

velocidade média é expressa pela fórmula vm = d/∆t, onde vm representa a velocidade 

média; d, a distância percorrida pelo objecto e t o tempo gasto durante o percurso. 

 Em algumas situações nem sempre é possível com base na média ou mediana 

avaliar bem o problema; esta situação é exemplificada pela tarefa “Escolher o Vencedor”. 

Para além destas medidas, tem especial interesse as medidas de dispersão. Das diversas 

formas de avaliar a dispersão de uma amostra, a medida mais simples é a Amplitude da 

amostra – diferença entre o valor máximo e valor mínimo das observações. Designa-se 

pela letra R devido à palavra inglesa Range. A amplitude é a medida mais simples para 

medir a variabilidade, embora tenha a desvantagem de ser sensível à existência na amostra 

de uma observação muito grande ou muito pequena. 

 A distância inter-quartil define-se pela diferença entre os terceiro e primeiro quartis. 

Ao contrário da amplitude da amostra, a distância inter – quartil não é influenciada pela 

presença de valores extraordinariamente grandes ou pequenos. Torna-se proveitosa a 

construção dos diagramas de extremos e quartis observando as medidas que lhes estão 

associadas (os quartis) bem como a análise à dispersão dos dados. 

 A qualidade de medida de dispersão mais utilizada, a variância, s2, quantifica a 

variabilidade dos dados em torno de uma característica central que é a média. Define-se 

como a média dos desvios das observações em relação à média da amostra, depois de 

elevados ao quadrado. Com a intenção de disponibilizar uma medida de dispersão na 

mesma unidade que os dados, ao invés do quadrado como sucede com a variância, define-

se a partir desta, o desvio padrão. O desvio-padrão representado por s, não é mais do que a 

raiz quadrada da variância: 
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 Relativamente às medidas de dispersão e, particularmente o desvio-padrão, o 

cálculo manual é de difícil manuseamento. Como o conjunto de dados se refere a um 

número de observações reduzido deve ser conduzido de forma a chegar ao seu valor 

usando uma tabela para que os alunos percebam os valores que envolve. Esta actividade 

deve ser realizada pelo menos uma vez. 

 

Tarefa - Escolher o Vencedor 

 

O professor responsável pelo clube de Matemática tem que decidir de entre dois 

vencedores do jogo Mancala (ouri) sem repetir competição entre eles, o primeiro 

classificado. A pontuação obtida dos jogos realizados foi a seguinte: 

 

Jogador A –   25 ,   28  ,   30  ,   35  ,    37 

Jogador B –   28 ,   30  ,   30  ,   33  ,    34 

 

1. Calcula a média e a mediana em relação a cada um dos jogadores. Achas que a média e 

a mediana facilitam a escolha do professor? Porquê? 

2. Calcula a amplitude, a distância inter-quartil e o Desvio – padrão em cada um dos 

conjuntos de dados. 

 

 A média da pontuação obtida pelo jogador A é igual à média da pontuação obtida 

pelo jogador B (31 pontos). A mediana também é igual (30 pontos). Neste caso, a situação 

permite concluir que estas medidas não facilitam a escolha do professor. 

 Neste problema pretende-se fazer uma análise comparativa de duas distribuições 

coma a mesma média e mediana recorrendo a representações gráficas adequadas. O facto 

de se pedir a representação em diagrama de pontos permite inspeccionar a concentração e 

dispersão dos dados em torno da média. 
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 Apesar do valor mínimo se ter verificado no jogador B, foi também este o jogador 

que obteve a pontuação máxima. A diferença entre o máximo e o mínimo da amostra para 

o jogador A é de 6 pontos e para o jogador B, 12 pontos. 

 

 
1º Quartil 

Q1 

3º Quartil 

Q3 

Distância inter-quartil 

Q3 – Q1 

Jogador A 29 33,5 4,5 

Jogador B 26,5 36 9,5 

 

 A amplitude do intervalo onde se situam 50 % dos dados do meio da amostra é 

utilizada na construção do diagrama de extremos e quartis. 

 A média dos valores absolutos dos desvios é inferior no jogador A. A dispersão é 

maior no jogador B. Note-se que uma das propriedades importantes a referir a partir da 

tabela é que a soma dos desvios é igual a zero. Depois de calculadas as médias dos valores 

absolutos dos desvios, é oportuna a introdução do desvio padrão e mostrar aos alunos todos 

os cálculos intermédios até obter o desvio padrão. Este desenvolvimento permite que o 

professor não só refira, como defina a variância, uma vez que serve de base à definição de 

desvio padrão. 

 Neste exemplo, a escolha do jogador dependerá em parte dos critérios que se 

impõem à partida. Os dados relativos ao jogador B são mais dispersos do que no jogador 

A. O desvio padrão é maior para o jogador B, s = 4,4. Esta situação permite concluir que o 

jogador A é mais regular e conhece uma estratégia para ganhar o jogo do Mancala. Se o 

critério de escolha for a pontuação mais alta, as medidas de dispersão não necessitam de 

ser calculadas. 

 

5.4. Associação entre duas Variáveis 

 

 O estudo da relação entre duas variáveis não é assunto previsto nos programas. Esta 

situação constitui uma condicionante em alguns estudos estatísticos propostos pelos 

próprios alunos. Actualmente, o Novo Programa de Matemática, no que se refere à 

Organização e Tratamento de dados, prevê que os alunos realizem estudos estatísticos mais 
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complexos que incluem a investigação de relações e tendências em conjuntos de dados 

bivariados.  

 Este tópico da Estatística sugerido para os alunos do terceiro ciclo é facilitado pelo 

facto de ser do seu conhecimento a identificação e representação de pares ordenados (x, y) 

no plano ou referencial cartesiano. A análise dos dados em geral, começa pelo estudo de 

cada uma das variáveis. Na fase seguinte, constrói-se a representação adequada para 

estudar as possíveis relações existentes entre as variáveis. 

 Em Estatística, à representação gráfica destes pares ou dados bivariados dá-se o 

nome de nuvem de pontos ou diagrama de dispersão. A própria definição de diagrama de 

dispersão torna-se familiar com o estudo das funções. 

 Um diagrama de dispersão é uma representação gráfica para os dados bivariados, 

em que cada par de dados (xi, yi) é representado por um ponto de coordenadas (xi, yi) num 

sistema de eixos coordenados. Este tipo de representação permite realçar a existência de 

algum tipo de associação entre os dados. 

 Com a tarefa seguinte pretende-se averiguar como é que uma característica 

(vendas) se relaciona com outra (gastos). 

 

Tarefa - Vendas e Gastos de uma empresa 

 

Os valores observados para as vendas e para os respectivos gastos de promoção (em mil 

euros) de uma empresa foram os seguintes: 

Anos x-Vendas y-Gastos 

1997 600 50 

1998 750 60 

1999 800 70 

2000 1000 100 

2001 1050 110 

2002 1250 125 

2003 1500 150 

2004 1550 190 

2005 2250 250 

2006 2750 300 
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1. Representa os pares de dados (x, y) num sistema de eixos coordenados. 

2. Existirá alguma associação (linear) entre as variáveis x e y? 

  

 Usando o software estatístico MINITAB, a representação gráfica obtida pela opção 

Scatterplot tem o aspecto seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Diagrama de dispersão das vendas e gastos de uma empresa 

 

 Naturalmente, verifica-se que da observação gráfica resulta a tendência linear das 

características em estudo. Para uma primeira abordagem ao tópico da Estatística em 

estudo, foi propositado um exemplo cuja correlação entre as variáveis traduz uma forte 

associação positiva entre as vendas e os gastos da empresa. O grau de associação linear 

entre duas variáveis é traduzido por uma estatística a que se dá o nome de correlação linear 

representada por R. O coeficiente de correlação de Pearson é igual a 0,992. Neste caso, é 

possível, conhecendo um valor de uma variável ter uma ideia do valor que a outra poderá 

tomar. Isto é, em linguagem estatística diz-se que se pode inferir o valor da outra variável. 

 O professor deverá informar os alunos, assinalando no diagrama de dispersão, a 

existência das rectas possíveis e que o critério mais usado para definir essa recta, é o de 

tornar mínima a soma dos desvios dos pontos em relação à recta. Designa-se por desvio no 
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ponto de abcissa xi a diferença entre o valor observado yi e o valor correspondente sobre a 

recta. Essa recta é a recta de regressão e segundo o critério referido também é conhecida 

por recta dos mínimos quadrados. O que importa referir é a sua construção matemática, 

pelo que foi intencional na tarefa a representação do ponto de coordenadas ( )y,x   e que 

permite orientar os alunos para uma das condições da respectiva construção. Este ponto é o 

centro de gravidade da distribuição e pertence à recta. Cada uma das coordenadas do ponto 

(1350; 140,5), corresponde respectivamente à média das vendas e dos gastos da empresa. 

A ideia que o declive da recta é positivo é evidente no gráfico, mas verificar que o declive 

da recta se relaciona com o coeficiente de correlação não será tão simples para alunos do 3º 

ciclo. No novo programa, propõe-se também que a análise das distribuições bidimensionais 

se apoie nos respectivos diagramas de dispersão, o que não dispensa a interpretação do 

coeficiente de correlação. 

 O recurso à tecnologia permite obter a recta automaticamente. 

 A recta de regressão obtida tem por equação, y = - 21,3 + 0,120 x.  

 Os gastos são expressos em função das vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Diagrama de dispersão e recta de regressão 
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 Será correcto afirmar que, para aumentar as vendas é essencial aumentar a despesa 

de promoção? Esta interpretação é frequente nos mais diversos contextos e presta-se 

frequentemente a manipulações enganadoras. 

 O modelo linear é apenas uma representação simplificada da realidade. O facto de 

haver um número maior de vendas pode ser causado pela qualidade do produto e a 

satisfação dos consumidores – o pecado mortal mais frequente é o de confundir associação 

estatística com causalidade. Só com o planeamento cuidadoso e controlado de 

experiências, a associação estatística pode ser promovida a causalidade (relação causa – 

efeito). 

 Em outras situações, utiliza-se erradamente o coeficiente de correlação para 

exprimir o maior ou menor grau de associação entre duas variáveis, sobretudo se não 

forem tomadas certas precauções – a representação do diagrama de dispersão. 

 

 

Problema – As notas de dois testes 

 

 As notas obtidas em dois testes de Matemática numa turma do 7º ano, na 

classificação de 0 a 100 % foram as seguintes: 

 

1º 

Teste 
48 52 55 58 63 64 70 74 75 78 81 90 98 

2º 

Teste 
57 59 61 63 63 66 71 70 70 77 80 83 18 

 

Comenta a afirmação: 

“Um aluno com boa nota no 1º teste também tem boa nota no2º teste ”. 

 

 

 O coeficiente de correlação obtido automaticamente é igual a - 0,096. Este valor 

sugere que não há consistência entre o primeiro e o segundo teste. Analisando a 

representação dos dados sob a forma de diagrama de dispersão (Figura 16), verifica-se uma 

certa associação linear entre os dados, existindo, contudo, um ponto que se desvia desse 
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padrão. Se o ponto discrepante que aparece no gráfico for eliminado, o coeficiente de 

correlação é de 0,975, aproximadamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Diagrama de dispersão das notas dos 1º e 2º testes 

 

 O problema pretende chamar à atenção para outros problemas que possam surgir 

quando a interpretação do coeficiente de correlação não é acompanhada previamente do 

diagrama de dispersão dos dados. Frequentemente se esquece que o coeficiente de 

correlação mede o grau de associação linear entre duas variáveis e, perante um valor muito 

próximo de zero, há tendência a dizer que as variáveis não se associam, quando na 

realidade pode existir uma forte associação linear. Por outro lado, ao detectar associação 

entre duas variáveis, nem sempre se toma o devido cuidado com a interpretação que é dada 

a essa associação. Nem sempre a existência de associação entre duas variáveis significa 

uma relação causa-efeito. 
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Capítulo 6 

 

Conclusões 

 

 

 As conclusões baseiam-se fundamentalmente numa análise documental limitada aos 

conteúdos programáticos que os mesmos retratam e cuja relevância produz fortes 

recomendações, principalmente o alargamento dos conteúdos da Estatística. 

 O estudo realizado permite concluir que as componentes de formação exigidas pela 

Literacia Estatística não se esgotam com os exemplos, situações, problemas e tarefas 

apresentadas e nem mesmo no contexto científico apresentado, já que a própria definição 

de Literacia não está propriamente estabelecida. 

 Um profissional da Estatística deve saber detectar erros metodológicos e abusos da 

análise Estatística. Esta competência pode traduzir-se na seguinte frase: 

“Ó pá, tortura-me esses dados, que eles confessam!” 

 No entanto, é possível indicar alguns requisitos básicos que se consideram 

necessários para que o cidadão possa cumprir o que dele se espera, numa sociedade que 

usa e abusa dos números, veiculada em grande parte pela informação textual e gráfica nos 

diversos meios de comunicação social: perceber a necessidade de trabalhar com dados, 

compreendendo que dados não são unicamente números, mas números inseridos num 

determinado contexto, conhecendo a sua proveniência e a forma de os produzir; estar 

familiarizado com os termos e ideias básicas de Estatística Descritiva, nomeadamente 

métodos (medidas, tabelas e gráficos) para reduzir a informação contida nos dados; 

compreender as noções básicas de Probabilidade; entender o mecanismo do processo 

inferencial, ao tomar decisões estatísticas. 

 A origem e produção dos dados é, por vezes relegada para segundo plano, sendo 

contudo crucial em qualquer procedimento estatístico. Por analogia, a importância desta 

fase permite considerar o que se passa quando se realiza um cozinhado. Começa-se por 

seleccionar os ingredientes, que serão depois manipulados de acordo com determinada 

receita. O resultado pode ser desastroso, embora de aspecto agradável. Se os ingredientes 

não forem de boa qualidade, resulta um prato de aspecto semelhante ao que se obteria com 

ingredientes bons, mas de sabor intragável. Se os dados não forem “bons”, embora se 
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aplique a técnica correcta, o resultado pode ser desastroso, na medida em que se pode ser 

levado a retirar conclusões erradas. 

 A familiaridade com os termos e ideias básicas da Estatística foram também 

realçadas quando se referiu o perigo da sua utilização incorrecta. 

 São tantas as formas de apresentar dados transmitindo ideias erradas da realidade, 

propositadamente ou por inadvertência, que é difícil elaborar um catálogo completo. 

Algumas das mais frequentes são: 

- Omitir os dados e apresentar apenas algumas características amostrais; 

- Apresentação de percentagens sem clarificar a base de referência: frases como “Houve 

uma melhoria de 100% nos nossos serviços” procuram transmitir a ideia de qualidade, 

quando melhorar 100% sobre um serviço de péssima qualidade pode não ser grande coisa! 

- Apresentação de resultados fora de contexto; 

- Apresentações gráficas: omitir a origem dos eixos; manipulação das escalas; escolha de 

informação parcelar; embelezamento de gráficos. 

 O desenvolvimento de estudos e pesquisas que visam tornar mais objectiva, clara e 

compreensível determinada realidade são sempre de louvar, sobretudo quando a isenção e 

independência de quem procede a determinada investigação tudo faz por merecer a 

credibilidade das informações ou dados que publica. O recurso a estudos estatísticos em 

diversos campos da sua aplicação, premeia de uma forma inteligível e mensurável 

múltiplos aspectos do contexto em que se inserem, de modo a poderem melhor 

fundamentar opções e decisões. Se de boa fé o investigador utiliza a capacidade científica e 

técnica e o promotor da investigação, a honestidade, será de esperar que a análise dos 

resultados seja, tanto quanto possível, isenta e imparcial, de modo a aproximar-se da 

desejável verdade. Esta proximidade nem sempre acontece devido a propósitos obscuros e 

outros subjacentes à manipulação de determinados números que distorcem por completo a 

realidade, numa clara intenção de manipulação da opinião pública. 

 É neste contexto, que quer alunos quer professores, devem reflectir criticamente 

sobre os conceitos probabilísticos e estatísticos e não, simplesmente utilizá-los como 

ferramenta de forma mecânica e alienada. Repensar as temáticas da educação desde a 

infância até final do ensino básico é crucial e determinante, rompendo com o determinismo 

que predomina no currículo da Matemática, não reconhecendo a prioridade da sociedade 

moderna – Melhorar a Literacia Estatística. 
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 As experiências de ensino constituíram o ponto de partida da concepção científica 

seleccionada neste estudo. As limitações científicas deveram-se também às limitações dos 

conteúdos programáticos previstos para o ensino das Probabilidades e Estatística. A par 

desta realidade, os manuais escolares, na generalidade, reduzem-se aos conteúdos 

programáticos e as actividades propostas, restritas aos mesmos. 

 As novas tecnologias são excelentes meios para a construção do conhecimento 

estatístico e a sua importância no processo ensino - aprendizagem impõe uma redefinição 

do papel do professor e da estratégia que deve adoptar junto dos alunos. A evolução 

tecnológica é um exemplo dos progressos no domínio da comunicação. A técnica passou a 

ser aceite por muitos como a solução para os problemas existentes no ensino e, no sistema 

educativo é importante que seja apoiada por instrumentos que respondam às exigências da 

época. No entanto, os instrumentos tecnológicos, não valem por si mesmos. A sua utilidade 

depende da metodologia com que são usados. Não são apenas os meios que contam mas a 

utilização adequada desses meios para criar uma situação educativa. 

 A educação procura oferecer uma formação que se aproxime das necessidades da 

vida moderna introduzindo também a Internet como uma nova ferramenta de ensino, que 

desafia os métodos tradicionais. O recurso à tecnologia não pretende substituir o professor 

mas constituir-se como auxiliar do seu ensino, também não dispensa a actividade do aluno 

de lápis e papel, mas pretende contribuir para a sua aprendizagem. 

 A página do ALEA afirma-se como um forte contributo no ensino e aprendizagem 

da Estatística destinada a professores e alunos na promoção da Literacia Estatística. A 

condição fundamental, objecto deste projecto para melhorar a Literacia Estatística é por 

um lado, garantir uma melhor prestação de um serviço de utilidade pública e, por outro 

lado, fomentar ambientes e experiências de aprendizagem diversificadas recorrendo às 

novas tecnologias de informação. O meritório reconhecimento deste projecto prestou um 

forte contributo neste trabalho para além de constituir um projecto de natureza inovadora 

único em Portugal.  

 Este tipo de recursos permite trabalhar os conceitos matemáticos de uma forma 

diferente, estimulante para os alunos, possibilitando a diferenciação na sala de aula. O 

carácter interactivo das aplicações aliado a um contexto de resolução de problemas, onde 

não é o professor mas o computador a validar as respostas, cria um ambiente onde o aluno 

se sente à vontade para arriscar, experimentar e explorar, sendo convidado a analisar as 
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suas tentativas. Uma aula que envolva a utilização de software (Excel e SPSS, utilizados 

neste trabalho) deve finalizar com um momento em que cada aluno tenha oportunidade de 

reflectir sobre o que fez e descobriu e analisar também o trabalho feito pelos seus colegas. 

Esta forte recomendação justifica-se fundamentalmente por duas razões: o carácter 

experimental destas actividades e a diferenciação que elas permitem; o professor perde 

desta forma um pouco a visão global do trabalho que os alunos desenvolveram. Segundo 

Carvalho (2003), a discussão geral pode ser um momento privilegiado para se observar 

como acontece a apropriação e a mobilização do conhecimento pelos alunos, à medida que 

vão confrontando os seus argumentos com os dos colegas e o professor. A mesma autora 

refere ainda que, quando os alunos se envolvem numa discussão, se empenham em expor 

as suas ideias, procurando também compreender ou refutar as dos colegas. Neste sentido, o 

tipo de tarefa proposto e as instruções que lhe estão associadas jogam um papel crucial na 

promoção de discussões significativas para os alunos. São estes aspectos que contrariam a 

utilização do manual escolar para o integral estudo da Estatística ou concebê-lo como se de 

uma planificação possível se tratasse, mas como orientação de ensino para o professor. 

Olhando para os manuais escolares na generalidade, usados em Portugal na escolaridade 

obrigatória, verifica-se que a maioria das tarefas são variações dos tradicionais exercícios e 

pouca relevância é atribuída aos recursos tecnológicos. 

 As novas tecnologias mudam os conceitos e as competências que devem receber, 

dando mais ênfase ao domínio da Estatística, multiplicando-se as recomendações para 

introduzir tópicos importantes alterando e propondo um alargamento deste tema no Ensino 

Básico desde os primeiros anos de escolaridade. O conteúdo, a ênfase e a abordagem do 

ensino da Estatística necessitam de ser reexaminados tendo em conta as novas tecnologias. 

“Ligou a máquina, não desligue o cérebro”. (Pestana, 2002, p. 31) 

 A Literacia Estatística, ao nível do cidadão comum, deve permitir resolver com 

ligeireza e segurança um rol de problemas que dizem respeito ou são apresentados 

frequentemente pelos meios de comunicação social e cuja resolução apela a conhecimentos 

e raciocínio estatísticos: interpretar tabelas e gráficos; entender disputas salariais, índices 

de preços, oscilações bolsistas, taxas de desemprego, taxas relativas à evolução de doenças, 

mecanismos e resultados eleitorais e de sondagens, comparar a qualidade e custos de bens 

ou serviços, são algumas solicitações dirigidas ao cidadão a que este dará resposta fazendo 

uso da Literacia Estatística. Um cidadão com estas competências, que lhe dá a Literacia 
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Estatística, é um cidadão bem formado, que vive melhor e pode contribuir de forma 

esclarecedora para uma sociedade mais justa. 
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ANEXO A 

 

Descrições sumárias dos seis níveis de proficiência em matemática / na sub escala de 

incerteza 

 

NÍVEL 6 

Quatro por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de nível 6, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada 

nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Utilizar capacidades mentais e de 

raciocínio de nível elevado em 

contextos estatísticos ou de 

probabilidade para criar 

representações matemáticas de 

situações da vida real; usar a 

perspicácia (insight) e a reflexão 

para resolver problemas e para 

formular e comunicar argumentos 

e explicações. 

– Interpretar e reflectir sobre situações da vida real, 

recorrendo a conhecimentos de probabilidade, e 

executar cálculos daí resultantes usando o raciocínio 

proporcional, números grandes e arredondamentos. 

– Revelar perspicácia (insight) no âmbito da 

probabilidade, num contexto prático; 

– Usar a interpretação, o raciocínio lógico e a 

perspicácia (insight), a um nível elevado, numa 

situação probabilística não familiar; 

– Utilizar uma argumentação rigorosa, com base na 

interpretação perspicaz dos dados; 

– Aplicar o raciocínio complexo usando conceitos 

estatísticos; 

– Demonstrar compreensão de ideias básicas no 

contexto de amostragens e executar cálculos com 

médias ponderadas ou recorrendo a estratégias de 

contagem sistemáticas e perspicazes; 

– Comunicar explicações e argumentos complexos. 
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NÍVEL 5 

Treze por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar tarefas 

de, pelo menos, nível 5, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

Aplicar conhecimentos de 

Probabilidade e Estatística em 

situações problemáticas que estão algo 

estruturadas e nas quais a 

representação matemática é 

parcialmente aparente. 

Usar o raciocínio e a perspicácia 

(insight) para interpretar e analisar a 

informação dada, desenvolver modelos 

adequados e executar processos de 

cálculo sequencial; comunicar razões e 

argumentos. 

 

– Interpretar e reflectir sobre os resultados de uma 

experiência probabilística não familiar; 

– Interpretar textos com linguagem técnica e traduzir 

a informação para um cálculo de probabilidade 

adequado; 

– Identificar e extrair informação relevante, bem 

como interpretar e ligar informação de várias fontes 

(por exemplo, textos, tabelas múltiplas, gráficos); 

– Usar a reflexão e a perspicácia (insight) no âmbito 

de situações probabilísticas padronizadas; 

– Aplicar conceitos de probabilidade a fenómenos ou 

situações não familiares; 

– Utilizar o raciocínio proporcional e o raciocínio 

com conceitos estatísticos; 

– Utilizar o raciocínio que implica vários passos e se 

baseia em dados; 

– Executar a modelação complexa que envolva a 

aplicação de conhecimentos ao nível de 

probabilidade e de conceitos estatísticos (por 

exemplo, aleatório, amostra, independência); 

– Utilizar cálculos, entre os quais adição, proporções, 

multiplicação de números grandes ou 

arredondamentos, para resolver problemas em 

contextos estatísticos não triviais; 

– Executar uma sequência de cálculos relacionados; 

– Executar o raciocínio probabilístico e comunicar os 

argumentos. 
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NÍVEL 4 

Trinta e um por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de, pelo menos, nível 4, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Utilizar conceitos de estatística e 

probabilidade, combinados com 

raciocínio numérico, em contextos 

menos familiares, para resolver 

problemas simples; executar processos 

sequenciais de cálculo ou que 

implicam vários passos; usar e 

comunicar a argumentação, com base 

na interpretação dos dados. 

 

– Interpretar textos, inclusive em contextos não 

familiares (científicos), mas explícitos; 

– Demonstrar perspicácia (insight) no âmbito de 

aspectos ou dados de tabelas e gráficos; 

– Traduzir descrições textuais para cálculos de 

probabilidade adequados; 

– Identificar e seleccionar dados de vários gráficos 

estatísticos e executar cálculos básicos; 

– Demonstrar compreensão de definições e conceitos 

estatísticos básicos (probabilidade, valor esperado, 

aleatório, média) 

– Utilizar conhecimentos básicos de probabilidade 

para resolver problemas; 

– Conceber uma explicação matemática básica de um 

conceito quantitativo verbal proveniente da vida real 

(«um enorme aumento»); 

– Usar argumentação matemática baseada em dados; 

– Usar raciocínio numérico; 

– Executar cálculos que impliquem vários passos, 

bem como as operações aritméticas básicas, e o 

trabalho com percentagens; 

– Extrair informação de uma tabela e comunicar um 

argumento simples com base nessa informação. 
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NÍVEL 3 

Cinquenta e quatro por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de 

executar tarefas de, pelo menos, nível 3, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Interpretar informação e dados 

estatísticos e ligar diferentes fontes de 

informação; raciocínio básico 

relacionado com conceitos, convenções 

e símbolos probabilísticos simples e 

comunicação do raciocínio. 

 

– Interpretar informação tabular; 

– Interpretar e ler gráficos não padronizados; 

– Usar o raciocínio para identificar resultados 

probabilísticos, no contexto de uma experiência 

complexa, mas bem definida e familiar, de 

probabilidade; 

– Aplicar a perspicácia (insight) em aspectos de 

apresentação de dados, por exemplo, sentido do 

número; ligar informação relacionada proveniente de 

duas tabelas diferentes; ligar os dados ao tipo de 

gráfico adequado; 

– Comunicar o raciocínio ao nível do senso comum. 

 

NÍVEL 2 

Setenta e cinco por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de 

executar tarefas de, pelo menos, nível 2, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Localizar informação estatística 

apresentada sob forma de gráfico 

familiar; compreender convenções e 

conceitos básicos de estatística. 

 

– Identificar informação relevante num gráfico 

simples e familiar; 

– Ligar o texto a um gráfico relacionado, de uma 

forma comum e familiar; 

– Compreender e explicar cálculos estatísticos 

simples (média); 

– Ler valores directamente a partir de uma 

apresentação de dados familiar, tal como o gráfico de 

barras. 
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NÍVEL 1 

Noventa por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de, pelo menos, nível 1, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

Compreender e usar ideias simples de 

probabilidade em contextos 

experimentais familiares. 

 

– Compreender conceitos básicos de probabilidade 

no contexto de uma experiência simples e familiar 

(por exemplo, lançar dados ou moedas); 

– Fazer listagens e contagens sistemáticas de 

resultados combinatórios numa situação de jogo 

limitada e bem definida. 
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ANEXO B 

 

Aspectos Negativos em Três Componentes 

 

Conteúdo Processo de Ensino 
Processo de 

Aprendizagem 

- Abordam os conteúdos de 

uma forma muito 

empobrecida e esquemática 

- Apresentam resumos 

esquemáticos de 

informação 

descontextualizada 

- Apresentam tratamento 

dos conteúdos de uma 

forma unidireccional 

- Incluem conhecimentos 

acabados e inquestionáveis 

- Apresentam uma 

concepção obsoleta e 

distorcida do saber 

- Transmitem uma visão 

incompleta e infiel da 

realidade social 

 

- Fomentam estratégias que 

desenvolvem a memorização 

mecânica e a recordação 

directa da informação 

- Não favorecem a 

interdisciplinaridade 

- Não favorecem o contraste 

entre o estudado e a realidade 

- Não incluem actividades 

variadas e para vários níveis de 

realização 

- Não estimulam os processos 

de investigação 

- Não promovem modalidades 

cooperativas de trabalho 

- Associam o ensino a uma 

actividade predominantemente 

verbal 

- Requerem uma atitude 

passiva dos alunos 

- Não respeitam nem a forma 

nem o ritmo de aprendizagem 

dos alunos 

- Colocam limites à iniciativa 

dos alunos 

- Não atendem às experiências 

prévias dos alunos 
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Anexo C 

 

Sondagem da TVI e do Rádio Clube. 

 

 «A TVI e o rádio Clube Português (RCP) tornaram ontem pública uma sondagem 

da Intercampus (com quem o público trabalha) em que uma percentagem significativa dos 

inquiridos considera que a credibilidade do socialista foi afectada. Num universo de 607 

pessoas, uma percentagem de 46 % concordou com a afirmação “a credibilidade e imagem 

do primeiro-ministro ficaram afectadas por este caso”. 

 A sondagem é inconclusiva sobre o juízo de valor que os portugueses poderão ter 

feito de Sócrates a propósito desta polémica. É que foram poucos os que responderam às 

questões mais pertinentes. Apenas metade dos inquiridos respondeu à pergunta sobre se 

estava esclarecido ou se Sócrates agira correctamente. Entre os que responderam, uma 

percentagem de cerca de 60 % respondeu afirmativamente às duas perguntas. Uma 

percentagem ainda menor respondeu sobre se a confiança no primeiro-ministro se 

mantinha tal como no dia das eleições. Isto porque esta questão apenas foi colocada aos 

que afirmaram ter votado PS. Entre estes 77% afirmaram manter a confiança em José 

Sócrates. 

 A sondagem indicia que a grande parte dos portugueses está a par da polémica – 90 

% dos inquiridos responderam ter tido conhecimento da situação. 

 O interesse no assunto, no entanto, já não é tão elevado. Embora mais de metade 

dos inquiridos (51,9 %) afirme ter seguido a entrevista de anteontem, são poucos os que 

dão importância ao caso. Colocados perante uma escala de 1 a 5 (sendo 5 muito 

importante), apenas 32 % escolheram entre o 5 e o 4. 

 A sondagem foi realizada no mesmo dia da entrevista a José Sócrates na TVI 

expressamente para “conhecer a opinião da população portuguesa sobre alguns temas da 

actualidade, nomeadamente, sobre as notícias da comunicação social relacionadas com o 

primeiro-ministro e as suas habilitações académicas”. Foram entrevistados por telefone 

607 portugueses, tendo a Intercampus fixado como margem de erro o valor de 3,97 %. 
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Anexo D 

 

1,6 Milhões de Telespectadores 

 

 «A entrevista de José Sócrates foi acompanhada, em média, por 1,6 milhões de 

espectadores e classificou-se como o programa mais visto do dia, ultrapassando por 300 

mil pessoas a novela da TVI Ilha dos Amores. O pico de audiência máxima da conversa do 

primeiro-ministro foi nos cinco minutos entre as 21h45 e as 21h50 – ainda na fase das 

explicações sobre o seu currículo – em que estiveram com os olhos postos na RTP1 um 

milhão e 885 mil pessoas. 

 Desde o início do mês, a entrevista de Sócrates é o programa mais visto, atrás do 

futebol – o jogo Beira Mar – Benfica, de segunda-feira, na TVI, foi seguido por 2,3 

milhões de pessoas. 

 A evolução do número de espectadores durante o serão de anteontem mostra uma 

entrevista em crescendo contínuo até meio do programa (21h45) e depois uma queda 

sucessiva, com claro zapping dos espectadores para as novelas dos canais privados – a 

brasileira Páginas da Vida na SIC, e a portuguesa Doce Fugitiva, na TVI. E, no minuto a 

seguir à despedida de Sócrates, os espectadores do canal público caíram para metade. 

 Também a SIC Notícias beneficiou da entrevista, já que a edição especial em 

directo do programa Quadratura do Círculo para analisar as declarações de Sócrates teve 

uma audiência de 17% de Share – muito acima da média de 3% do canal -, o que 

significou, no pico de audiência, 244 mil espectadores.» 

 

Nuno Sá Lourenço e Maria Lopes; Público, Sexta-feira, 13 de Abril 2007 
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ANEXO A 

 

Descrições sumárias dos seis níveis de proficiência em matemática / na sub escala de 

incerteza 

 

NÍVEL 6 

Quatro por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de nível 6, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada 

nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Utilizar capacidades mentais e de 

raciocínio de nível elevado em 

contextos estatísticos ou de 

probabilidade para criar 

representações matemáticas de 

situações da vida real; usar a 

perspicácia (insight) e a reflexão 

para resolver problemas e para 

formular e comunicar argumentos 

e explicações. 

– Interpretar e reflectir sobre situações da vida real, 

recorrendo a conhecimentos de probabilidade, e 

executar cálculos daí resultantes usando o raciocínio 

proporcional, números grandes e arredondamentos. 

– Revelar perspicácia (insight) no âmbito da 

probabilidade, num contexto prático; 

– Usar a interpretação, o raciocínio lógico e a 

perspicácia (insight), a um nível elevado, numa 

situação probabilística não familiar; 

– Utilizar uma argumentação rigorosa, com base na 

interpretação perspicaz dos dados; 

– Aplicar o raciocínio complexo usando conceitos 

estatísticos; 

– Demonstrar compreensão de ideias básicas no 

contexto de amostragens e executar cálculos com 

médias ponderadas ou recorrendo a estratégias de 

contagem sistemáticas e perspicazes; 

– Comunicar explicações e argumentos complexos. 
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NÍVEL 5 

Treze por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar tarefas 

de, pelo menos, nível 5, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

Aplicar conhecimentos de 

Probabilidade e Estatística em 

situações problemáticas que estão algo 

estruturadas e nas quais a 

representação matemática é 

parcialmente aparente. 

Usar o raciocínio e a perspicácia 

(insight) para interpretar e analisar a 

informação dada, desenvolver modelos 

adequados e executar processos de 

cálculo sequencial; comunicar razões e 

argumentos. 

 

– Interpretar e reflectir sobre os resultados de uma 

experiência probabilística não familiar; 

– Interpretar textos com linguagem técnica e traduzir 

a informação para um cálculo de probabilidade 

adequado; 

– Identificar e extrair informação relevante, bem 

como interpretar e ligar informação de várias fontes 

(por exemplo, textos, tabelas múltiplas, gráficos); 

– Usar a reflexão e a perspicácia (insight) no âmbito 

de situações probabilísticas padronizadas; 

– Aplicar conceitos de probabilidade a fenómenos ou 

situações não familiares; 

– Utilizar o raciocínio proporcional e o raciocínio 

com conceitos estatísticos; 

– Utilizar o raciocínio que implica vários passos e se 

baseia em dados; 

– Executar a modelação complexa que envolva a 

aplicação de conhecimentos ao nível de 

probabilidade e de conceitos estatísticos (por 

exemplo, aleatório, amostra, independência); 

– Utilizar cálculos, entre os quais adição, proporções, 

multiplicação de números grandes ou 

arredondamentos, para resolver problemas em 

contextos estatísticos não triviais; 

– Executar uma sequência de cálculos relacionados; 

– Executar o raciocínio probabilístico e comunicar os 

argumentos. 
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NÍVEL 4 

Trinta e um por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de, pelo menos, nível 4, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Utilizar conceitos de estatística e 

probabilidade, combinados com 

raciocínio numérico, em contextos 

menos familiares, para resolver 

problemas simples; executar processos 

sequenciais de cálculo ou que 

implicam vários passos; usar e 

comunicar a argumentação, com base 

na interpretação dos dados. 

 

– Interpretar textos, inclusive em contextos não 

familiares (científicos), mas explícitos; 

– Demonstrar perspicácia (insight) no âmbito de 

aspectos ou dados de tabelas e gráficos; 

– Traduzir descrições textuais para cálculos de 

probabilidade adequados; 

– Identificar e seleccionar dados de vários gráficos 

estatísticos e executar cálculos básicos; 

– Demonstrar compreensão de definições e conceitos 

estatísticos básicos (probabilidade, valor esperado, 

aleatório, média) 

– Utilizar conhecimentos básicos de probabilidade 

para resolver problemas; 

– Conceber uma explicação matemática básica de um 

conceito quantitativo verbal proveniente da vida real 

(«um enorme aumento»); 

– Usar argumentação matemática baseada em dados; 

– Usar raciocínio numérico; 

– Executar cálculos que impliquem vários passos, 

bem como as operações aritméticas básicas, e o 

trabalho com percentagens; 

– Extrair informação de uma tabela e comunicar um 

argumento simples com base nessa informação. 
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NÍVEL 3 

Cinquenta e quatro por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de 

executar tarefas de, pelo menos, nível 3, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Interpretar informação e dados 

estatísticos e ligar diferentes fontes de 

informação; raciocínio básico 

relacionado com conceitos, convenções 

e símbolos probabilísticos simples e 

comunicação do raciocínio. 

 

– Interpretar informação tabular; 

– Interpretar e ler gráficos não padronizados; 

– Usar o raciocínio para identificar resultados 

probabilísticos, no contexto de uma experiência 

complexa, mas bem definida e familiar, de 

probabilidade; 

– Aplicar a perspicácia (insight) em aspectos de 

apresentação de dados, por exemplo, sentido do 

número; ligar informação relacionada proveniente de 

duas tabelas diferentes; ligar os dados ao tipo de 

gráfico adequado; 

– Comunicar o raciocínio ao nível do senso comum. 

 

NÍVEL 2 

Setenta e cinco por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de 

executar tarefas de, pelo menos, nível 2, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

 

Localizar informação estatística 

apresentada sob forma de gráfico 

familiar; compreender convenções e 

conceitos básicos de estatística. 

 

– Identificar informação relevante num gráfico 

simples e familiar; 

– Ligar o texto a um gráfico relacionado, de uma 

forma comum e familiar; 

– Compreender e explicar cálculos estatísticos 

simples (média); 

– Ler valores directamente a partir de uma 

apresentação de dados familiar, tal como o gráfico de 

barras. 
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NÍVEL 1 

Noventa por cento dos estudantes da área da OECD são capazes de executar 

tarefas de, pelo menos, nível 1, na subescala de incerteza 

Competências gerais que os 

alunos deverão ter em cada nível 

Tarefas específicas que os alunos deverão ser 

capazes de executar Tarefas específicas que os 

alunos deverão ser capazes de executar 

Compreender e usar ideias simples de 

probabilidade em contextos 

experimentais familiares. 

 

– Compreender conceitos básicos de probabilidade 

no contexto de uma experiência simples e familiar 

(por exemplo, lançar dados ou moedas); 

– Fazer listagens e contagens sistemáticas de 

resultados combinatórios numa situação de jogo 

limitada e bem definida. 
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ANEXO B 

 

Aspectos Negativos em Três Componentes 

 

Conteúdo Processo de Ensino 
Processo de 

Aprendizagem 

- Abordam os conteúdos de 

uma forma muito 

empobrecida e esquemática 

- Apresentam resumos 

esquemáticos de 

informação 

descontextualizada 

- Apresentam tratamento 

dos conteúdos de uma 

forma unidireccional 

- Incluem conhecimentos 

acabados e inquestionáveis 

- Apresentam uma 

concepção obsoleta e 

distorcida do saber 

- Transmitem uma visão 

incompleta e infiel da 

realidade social 

 

- Fomentam estratégias que 

desenvolvem a memorização 

mecânica e a recordação 

directa da informação 

- Não favorecem a 

interdisciplinaridade 

- Não favorecem o contraste 

entre o estudado e a realidade 

- Não incluem actividades 

variadas e para vários níveis de 

realização 

- Não estimulam os processos 

de investigação 

- Não promovem modalidades 

cooperativas de trabalho 

- Associam o ensino a uma 

actividade predominantemente 

verbal 

- Requerem uma atitude 

passiva dos alunos 

- Não respeitam nem a forma 

nem o ritmo de aprendizagem 

dos alunos 

- Colocam limites à iniciativa 

dos alunos 

- Não atendem às experiências 

prévias dos alunos 
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Anexo C 

 

Sondagem da TVI e do Rádio Clube. 

 

 «A TVI e o rádio Clube Português (RCP) tornaram ontem pública uma sondagem 

da Intercampus (com quem o público trabalha) em que uma percentagem significativa dos 

inquiridos considera que a credibilidade do socialista foi afectada. Num universo de 607 

pessoas, uma percentagem de 46 % concordou com a afirmação “a credibilidade e imagem 

do primeiro-ministro ficaram afectadas por este caso”. 

 A sondagem é inconclusiva sobre o juízo de valor que os portugueses poderão ter 

feito de Sócrates a propósito desta polémica. É que foram poucos os que responderam às 

questões mais pertinentes. Apenas metade dos inquiridos respondeu à pergunta sobre se 

estava esclarecido ou se Sócrates agira correctamente. Entre os que responderam, uma 

percentagem de cerca de 60 % respondeu afirmativamente às duas perguntas. Uma 

percentagem ainda menor respondeu sobre se a confiança no primeiro-ministro se 

mantinha tal como no dia das eleições. Isto porque esta questão apenas foi colocada aos 

que afirmaram ter votado PS. Entre estes 77% afirmaram manter a confiança em José 

Sócrates. 

 A sondagem indicia que a grande parte dos portugueses está a par da polémica – 90 

% dos inquiridos responderam ter tido conhecimento da situação. 

 O interesse no assunto, no entanto, já não é tão elevado. Embora mais de metade 

dos inquiridos (51,9 %) afirme ter seguido a entrevista de anteontem, são poucos os que 

dão importância ao caso. Colocados perante uma escala de 1 a 5 (sendo 5 muito 

importante), apenas 32 % escolheram entre o 5 e o 4. 

 A sondagem foi realizada no mesmo dia da entrevista a José Sócrates na TVI 

expressamente para “conhecer a opinião da população portuguesa sobre alguns temas da 

actualidade, nomeadamente, sobre as notícias da comunicação social relacionadas com o 

primeiro-ministro e as suas habilitações académicas”. Foram entrevistados por telefone 

607 portugueses, tendo a Intercampus fixado como margem de erro o valor de 3,97 %. 
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Anexo D 

 

1,6 Milhões de Telespectadores 

 

 «A entrevista de José Sócrates foi acompanhada, em média, por 1,6 milhões de 

espectadores e classificou-se como o programa mais visto do dia, ultrapassando por 300 

mil pessoas a novela da TVI Ilha dos Amores. O pico de audiência máxima da conversa do 

primeiro-ministro foi nos cinco minutos entre as 21h45 e as 21h50 – ainda na fase das 

explicações sobre o seu currículo – em que estiveram com os olhos postos na RTP1 um 

milhão e 885 mil pessoas. 

 Desde o início do mês, a entrevista de Sócrates é o programa mais visto, atrás do 

futebol – o jogo Beira Mar – Benfica, de segunda-feira, na TVI, foi seguido por 2,3 

milhões de pessoas. 

 A evolução do número de espectadores durante o serão de anteontem mostra uma 

entrevista em crescendo contínuo até meio do programa (21h45) e depois uma queda 

sucessiva, com claro zapping dos espectadores para as novelas dos canais privados – a 

brasileira Páginas da Vida na SIC, e a portuguesa Doce Fugitiva, na TVI. E, no minuto a 

seguir à despedida de Sócrates, os espectadores do canal público caíram para metade. 

 Também a SIC Notícias beneficiou da entrevista, já que a edição especial em 

directo do programa Quadratura do Círculo para analisar as declarações de Sócrates teve 

uma audiência de 17% de Share – muito acima da média de 3% do canal -, o que 

significou, no pico de audiência, 244 mil espectadores.» 

 

Nuno Sá Lourenço e Maria Lopes; Público, Sexta-feira, 13 de Abril 2007 
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