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Uma breve introdução ao estudo da Estatística 

 Por : Cecília Cristina Resende Alves e Laurito Miranda Alves  

 

Conhecendo a estatística 

Podemos definir a Estatística como sendo o ramo das Ciências Exatas que coleta, organiza, 

descreve, analisa e interpreta dados com vista posterior a uma tomada de decisão. A 

Estatística divide-se em dois ramos principais: um responsável pela coleta, organização e 

descrição dos dados chamada de Estatística Descritiva e outro que interpreta e analisa os 

dados, chamada de Estatística Inferencial. 

 

Método Estatístico 

Chamamos de método a um conjunto de dispositivos práticos que nos permitem chegar a uma 

resposta desejada.  

A Ciência trabalha com o que chamamos de Método Científico que pode ser visto sob dois 

ângulos: o Método Experimental, que mantém constantes todas as causas de um problema, 

exceto uma única, de modo que o cientista possa descobrir os efeitos que sua variação 

provoca. Infelizmente, nem sempre o método experimental pode ser implementado, por 

exemplo, no campo das Ciências Sociais a experimentação não pode explicar os diferentes 

fenômenos, pois os vários fatores que influenciam um determinado evento não são e não 

podem permanecer constantes. Diante disso, criou-se o Método Estatístico. Nesse método 

todas as causas do fenômeno são levadas em consideração, registrando-se suas variações 

para se determinar a influência de cada uma delas no resultado final. 

 

A) As Fases do Método Estatístico 

 

1) Coleta de dados 

É a fase onde, como o próprio nome diz, se coletam os dados presentes no fenômeno. Ela 

pode ser de dois tipos: direta ou indireta. 

A coleta direta é aquela onde você realiza a pesquisa diretamente em seu objeto de estudo, 

por exemplo, realizando uma pesquisa de intenção de votos ou indo a todos os cartórios de 

registro civil de sua cidade para determinar o número de nascimentos do último ano. 
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A coleta indireta é aquela que você realiza sobre bancos de dados já prontos 

que estão disponíveis a consulta como, por exemplo, pesquisando em dados do IBGE, INEP 

e vários outros. 

 

2) Crítica dos dados 

Após a coleta, deve-se verificar se não há dados grosseiros que, com certeza, podem 

provocar conclusões erradas sobre o fenômeno. Esses erros devem-se, na maioria das 

vezes, a erros de preenchimento de questionários, respostas totalmente sem sentido e erros 

de digitação. 

 

3) Apuração dos dados 

É o processo de totalização e processamento dos dados obtidos. Atualmente é feito em 

computadores utilizando programas específicos de tratamento de dados. 

 

4) Apresentação dos dados 

É a fase onde os dados são organizados em gráficos e/ou tabelas permitindo uma 

apresentação de modo mais claro e preciso.  

 

5) Análise dos resultados 

É a parte final do processo onde são obtidas as conclusões sobre o todo (a população 

pesquisada) a partir da parte pesquisada (a amostra) com o objetivo de fundamentar a 

tomada de decisão sobre o fenômeno ou problema estudado. 

Fenômenos, variáveis e parâmetros  

Utilizaremos a definição de que fenômeno é tudo aquilo que se manifesta física, moral ou  
científicamente . A cada fenômeno corresponde um número de resultados possíveis. 

Exemplos: 

 para o fenômeno “sexo” são dois os resultados possíveis: masculino e feminino; 

 para o fenômeno “número de filhos” há um número de resultados possíveis, expresso 
através dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, …, n; 

 para o fenômeno “estatura” temos uma situação diferente, pois os resultados podem tomar 
um número infinito de valores numéricos dentro de um determinado intervalo. 

Variável é, convencionalmente, o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. 

Os exemplos acima nos dizem que as variáveis podem ser: 
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a. quantitativas – quando seus valores são expressos em números (salários dos 
operários, idade dos alunos de uma escola etc.). Uma variável quantitativa que pode assumir, 
teoricamente, qualquer valor entre dois limites recebe o nome de variável contínua; uma variável 
que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o nome de variável 
discreta. 

b. qualitativas – quando seus valores são expressos por atributos: sexo (masculino – feminino), 
cor da pele (branca, preta, amarela, vermelha, parda) etc.; 

 

Espaço Amostral 

 

 População e Amostra 

 

A Estatística pretende fornecer informações sobre um conjunto de dados – a População – a 

partir de uma parte dessa população – a amostra. 

Pensando num fenômeno, por exemplo, no lançamento de uma moeda há dois resultados 

possíveis: cara ou coroa; já numa eleição os resultados são mais numerosos: podemos ter voto 

em cada um dos candidatos ou votar em branco ou nulo ou até mesmo não votar. Chama-se 

de variável ao conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. 

 

Todo fenômeno está diretamente ligado a uma população. Definimos uma população como 

sendo o conjunto de elementos com uma característica comum e qualquer subconjunto de uma 

população é chamado de amostra. No caso de uma pesquisa de intenção de votos, por 

exemplo, a população é formada pelos eleitores, já no lançamento da moeda a população é 

cada uma das vezes que a moeda é lançada. 

O objetivo maior da Estatística é tirar conclusões sobre uma população. Como nem sempre 

é possível se pesquisar toda a população (imagine o trabalho de perguntar a TODOS os 

eleitores em quem eles pretendem votar) em geral é escolhida uma amostra e, a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa realizada com essa amostra, inferir o comportamento da 

população. É necessário que essa amostra não seja escolhida de qualquer forma, mas que sua 

escolha seja tal que ela efetivamente represente a população. No caso das pesquisas de 

intenção de voto isso sempre é feito, pois se pesquisa aproximadamente 3000 pessoas e, a 

partir dessa pesquisa, infere-se como votarão os milhões de eleitores do país. Já nos censos 

realizados pelo IBGE não há amostragem, ou seja, não se escolhe uma amostra e, sim, visita-

se toda a população do país em busca de informações. 

A única característica que exigimos da amostra é que ela seja representativa, isto é, que 

tenha um comportamento muito semelhante ao da população. Essa representatividade só pode 
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ser alcançada se utilizamos um método estatisticamente válido de escolha da 

amostra. Logo, a escolha da amostra não pode ser feita nem diretamente pelo pesquisador e 

muito menos pelos próprios entrevistados. Não é considerado um método válido de 

amostragem o questionário auto-respondido, ou seja, os questionários que são amplamente 

distribuídos e só responde quem quiser.  

Outras definições importantes : 

Um PARÂMETRO é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma 
população e uma a ESTATÍSTICA é uma medida numérica que descreve alguma característica 
de uma amostra. 

Exemplos: 

 Parâmetros: Quando Lula foi eleito presidente em 2006, ele recebeu 60,83% dos 
95.838.220 votos no segundo turno. Se encararmos a coleção de todos esses votos como 
a população a ser considerada, então 60,83% é um parâmetro, não uma estatística.  

 

 Estatística: Com base em uma amostra de 877 executivos pesquisados, achou-se que 
45% deles não contratariam alguém que cometesse um erro ortográfico em sua solicitação 
de emprego. Esse número de 45% é uma estatística porque se baseia em uma amostra, 
não da população inteira de todos os executivos. 

Alguns conjuntos de dados consistem em números (tais como 66 cm e 72 cm), enquanto outros 
são não numéricos (tais como cor dos olhos: verde e marrom). Os termos dados quantitativos e 
dados qualitativos são em geral usados para distinguir entre esses dois tipos. 

Dados Quantitativos consistem em números que representam contagens ou medidas. 

Dados Qualitativos (ou categóricos ou de atributos) podem ser separados em diferentes 
categorias que se distinguem por alguma característica não-numérica. 

Exemplos: 

 Dados Quantitativos: Os pesos de modelos  fotográficos. 

 Dados Qualitativos: Os sexos (masculino/feminino) de atletas profissionais. 

Os dados quantitativos podem ainda ser descritos pela distinção entre os tipos discretos e 
contínuos. 

Dados Discretos surgem quando o número de valores possíveis é ou um número finito ou uma 
quantidade “enumerável”. (Isto é, o número de valores possíveis  0, ou 1, ou 2 e assim por 
diante.) 

Dados (numéricos) Contínuos resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a 
alguma escala contínua que cobre um intervalo de valores sem vazios, interrupções ou saltos. 

Exemplos: 
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Exemplos  

 Dados Discretos: Os números de ovos que as galinhas botam são dados discretos porque 
representam contagens.  

 Dados Contínuos: As quantidades de leite das vacas são dados contínuos porque são 
medidas que podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. Durante um dado 
intervalo de tempo, uma vaca pode produzir uma quantidade de leite que pode ser 
qualquer valor entre 0 e 5 galões. Seria possível obter-se 2,34315 galões, porque a vaca 
não é restrita a quantidades discretas de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 galões. 

De modo geral, as medições dão origem a variáveis contínuas e as contagens ou 
enumerações, a variáveis discretas. 

 

 Amostragem 

 

Amostragem é a técnica de escolha de amostras de modo a garantir sua 

representatividade em relação à população. Existem vários métodos de amostragem sendo 

que o mais comum é a amostragem aleatória simples. Ela garante que todos os elementos da 

população têm igual condição de escolha e é feita assim: numeramos os elementos da 

população e sorteamos quais comporão a amostra. Assim, se em uma população de n 

elementos devemos fazer uma amostra de k deles, numeramos esses elementos de 1 a n e 

sorteamos k desses números.  

 

 

 

Exemplo: 

Desejamos saber qual a idade média de um grupo de 100 alunos. Não queremos (ou não 

podemos) perguntar a idade de todos eles e, assim, decidimos trabalhar com uma amostra de 

20% dessa população. Numeramos, então, cada aluno de 1 a 100 e sorteamos 20 desses 

números como num bingo. Esses 20 alunos sorteados serão nossa amostra e pesquisaremos 

apenas a idade deles para determinar a idade média de todos os cem alunos. 

 

Devemos tomar um cuidado especial quando sorteamos as pessoas que participarão da 

amostra. Para efetuar um sorteio devemos utilizar um mecanismo como o de um bingo ou utilizar 

dados especiais (de 20 faces, na forma de icosaedro, com os números de 0 a 9 nas faces) ou 

ainda utilizar os geradores de números aleatórios (usando computadores ou tabelas). Não é um 

método considerado aleatório a escolha por uma pessoa. Quando escolhemos “aleatoriamente” 

vários números temos a tendência a escolher números igualmente espaçados, evitando 
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aglomerações de números sorteados. Assim, se devemos escolher 5 números de 

1 a 50, dificilmente uma pessoa escolhe 2 números entre 1 e 10 e os demais maiores que 30, 

pois consideramos “muito grande” o intervalo de números não escolhidos enquanto temos 2 

números muito próximos. Essa escolha, porém, é tão aleatória quanto qualquer outra. 

Outro método de amostragem bastante utilizado é a amostragem estratificada. Ela ocorre 

quando sabemos que a população possui características que podem influenciar as respostas 

dadas aos questionários. Assim, dividimos a população em grupos com essa característica 

comum, os extratos, e fazemos uma amostragem aleatória simples em cada uma delas. 

 

 Exemplo: 

Em uma pesquisa sobre utilização de computadores em sala de aula, espera-se que as 

escolas públicas não tenham mesmo comportamento que as escolas particulares. Da mesma 

forma, antes de realizar a pesquisa, intuímos que a localização da escola (zona norte, sul e 

central) também interfira nos resultados. Assim, dividimos inicialmente as escolas em dois 

extratos: escolas públicas e privadas. A seguir, dividimos cada um desses extratos em outros 

três extratos, agrupando as escolas por sua localização. Temos, portanto, 6 estratos, a saber: 

escolas públicas da zona norte, escolas públicas da zona central, escolas públicas da zona sul, 

escolas particulares da zona norte, escolas particulares da zona central e escolas particulares 

da zona sul. Finalmente, fazemos uma amostragem aleatória simples em cada um desses 

extratos, garantindo a representatividade da amostra. 

 

 

 

Organizando dados 

Tabelas 

 

A Estatística procura organizar os dados colhidos em forma de tabelas. Isso é feito para que se 

tenha uma melhor compreensão dos dados pesquisados, por exemplo, é muito melhor dizer 

que foi feita uma pesquisa com 100 pessoas e que 48 delas eram mulheres do que mostrar 

uma sequência de H e M onde aparecem 52 homens e 48 mulheres. A partir de agora 

chamaremos de Série Estatística a toda tabela que apresenta uma distribuição de dados 

estatísticos. 

Exemplos: 

a) Tabela Histórica 
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Número de acidentes de trânsito fatais no 

Brasil 

Ano Acidentes 

1997 32458 

1998 33554 

1999 35012 

2000 38110 

2001 41854 

2002 44003 

Dados Fictícios 

b) Geográficas 

 

População residente no Brasil por região 

geográfica em 2000 

Norte 12 900 704 

Nordeste 47 741 711 

Sudeste 72 412 411 

Sul 25 107 616 

Centro-Oeste 11 636 728 

Fonte: IBGE 

 

c) Dupla entrada 

 

 Sexo 

Turno Masculino Feminino 

Manhã 1250 1937 

Noite 6441 372 

Dados fictícios 

 

Há uma tabela estatística de grande importância por nos fornecer informações consideráveis 

sobre a população. São as tabelas de distribuição de frequência, que apresentamos a seguir. 

 

Distribuição de Frequência 
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Observe a tabela abaixo. Ela mostra o salário recebido por 40 empregadas 

domésticas durante o mês de maio de 2002. Observe que nela os dados não estão 

numericamente organizados, o que torna muito difícil a inferência de informações sobre a 

população.  

 

Salário, em reais, recebido por empregadas domésticas / maio de 2002 

216 258 287 201 221 241 236 207 

293 224 229 284 206 297 259 249 

272 215 251 289 218 263 238 290 

215 250 204 243 241 253 296 283 

298 266 285 285 269 259 273 298 

 

Podemos organizar os dados em ordem crescente para obter uma tabela assim: 

Salário, em reais, recebido por empregadas domésticas / maio de 2002 

201 204 206 207 215 215 216 218 

221 224 229 236 238 241 241 243 

249 250 251 253 258 259 259 263 

266 269 272 273 283 284 285 285 

287 289 290 293 296 297 298 298 

 

Observe que essa simples organização já torna mais fácil expressar algumas conclusões, por 

exemplo, já podemos ver que o maior salário foi R$ 298,00, o menor foi R$ 201,00 e a variação 

dos salários foi de R$ 97,00. 

 

Podemos também dispor esses dados em duas colunas, na primeira colocamos os valores 

ordenados (ordem crescente) e na segunda o número de vezes (frequência) que cada valor 

aparece no conjunto inicial de dados. Assim, obtemos uma tabela de distribuição de frequência. 

Veja: 

Salário, em reais, recebido por 

empregadas domésticas / maio de 

2002 

Salário Frequência 

201 1 

204 1 
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206 1 

207 1 

215 2 

216 1 

218 1 

221 1 

224 1 

229 1 

236 1 

238 1 

241 2 

243 1 

249 1 

250 1 

251 1 

253 1 

258 1 

259 2 

263 1 

266 1 

269 1 

272 1 

273 1 

283 1 

284 1 

285 2 

287 1 

289 1 

290 1 

293 1 

296 1 

297 1 

298 2 

Total 40 
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Observe que essa tabela, apesar de eficiente, ainda é pouco prática, pois 

em conjuntos com uma grande quantidade de dados é impraticável organizá-la (pense, por 

exemplo, em uma tabela de distribuição de frequência mostrando os salários de todos os 

declarantes do imposto de renda). 

  Resolvemos esse problema representando, na primeira coluna, não os valores 

individualmente, mas um intervalo de valores. Cada um desses intervalos é chamado de classe e 

assim podemos criar uma distribuição de frequência em classes. Em geral, os intervalos são 

tomados abertos à direita e fechados à esquerda, ou seja, o valor do extremo inferior da classe é 

contado naquela classe, mas o extremo superior da classe não. Nossa tabela dos salários fica, 

então, assim: 

Salário, em reais, recebido por 

empregadas domésticas / maio de 

2002 

Salário Frequência 

200 a 225 10 

225 a 250 7 

250 a 275 11 

275 a 300 12 

 

 

 

 

 

Elementos de uma distribuição de frequência 

a) Classes 

É cada um dos intervalos da tabela. Seu número é escolhido de acordo com o que se quer 

representar, mas na maioria das vezes, representamos de 5 a 25 classes. 

b) Limites das classes 

São os extremos do intervalo que representa a classe. Cada classe possui dois limites: o 

inferior e o superior. 

c) Amplitude de classe. 

É o tamanho do intervalo, ou seja, é a diferença entre o limite superior e o inferior. Em geral 

as classes são de mesma amplitude, mas de acordo com o que se deseja representar, essa 

amplitude pode variar de classes para classe. 

d) Amplitude total. 
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É a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da 

primeira classe. Representa a amplitude de todos os dados da distribuição. 

e) Amplitude amostral 

É a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Em geral é muito próxima 

da amplitude total.  

f) Ponto médio da classe 

É o valor que está exatamente no meio do intervalo da classe, dividindo-o em duas partes 

iguais. Ele pode ser calculado somando os valores dos limites da classe e dividindo o total 

por dois.  

g) Frequência simples 

É o número de dados observados em uma classe, isto é, é a quantidade de dados da 

população que está na classe. É normalmente representada pela letra f. A soma de todas as 

frequências simples nos fornece o total de elementos da população.  

 

Para construirmos uma distribuição de frequência de um conjunto de dados devemos, antes 

de tudo, decidir qual quantidade de classes devemos utilizar, a seguir determinar a amplitude 

dessas classes, seus limites e, finalmente, a frequência de cada classe.  

Como dissemos anteriormente, o número de classes pode ser determinado de acordo com o 

que desejamos representar, por exemplo, se queremos representar a idade dos eleitores, 

podemos ter uma classe mostrando o número de pessoas de 16 a 18 anos (população jovem com 

voto não obrigatório), outra classe representando as pessoas de 18 a 30 anos (população jovem), 

outra de 30 a 60 anos (população adulta), outra de 60 a 70 anos (terceira idade) e outra com os 

maiores de 70 anos (idade de voto não obrigatório).  

Se não há uma pré-determinação de classes, em geral utilizamos um mínimo de 5 classes. 

 

A amplitude de cada classe, se não for pré-determinada por algum interesse de 

representação como o mostrado acima, deve ser a mesma para todas as classes. Para isso, 

calculamos a amplitude total dos dados e dividimos esse valor pela quantidade de classes, 

arredondando sempre para cima o resultado obtido. 

 

A primeira classe, em geral, possui como limite inferior o menor dos valores da população. 

Conhecendo a amplitude de cada classe torna-se fácil determinar os demais limites das classes. 

Atividades 
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Tipos de frequências 

 

a) Frequência simples ou absoluta (f) 

 

Como explicado anteriormente, representa a quantidade de elementos da população que está na 

classe. 

 

b) Frequência relativa (fr) 

 

É a razão entre a frequência simples e o número total de dados da população.  

 

c) Frequência acumulada simples (F) 

 

É o total das frequências simples até a classe ou, se preferir, a quantidade de valores da 

população até o limite superior da classe. 

 

d) Frequência acumulada relativa (Fr) 

 

É a razão entre a frequência acumulada simples e o total de dados da população. 

 

Exemplo 

Abaixo estão dadas as alturas, em metros, de 150 pessoas atendidas em uma clínica. 

1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,49 1,50 1,50 1,50 1,51 

1,51 1,51 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,54 1,55 1,56 1,56 1,57 1,58 

1,59 1,59 1,59 1,60 1,61 1,61 1,62 1,63 1,63 1,63 1,64 1,65 1,66 1,66 1,66 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,68 1,69 1,70 1,70 1,71 1,72 

1,73 1,74 1,75 1,76 1,76 1,77 1,77 1,77 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

1,78 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 1,80 1,80 1,81 1,82 1,82 1,82 1,82 1,83 1,83 

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,84 1,85 1,85 1,85 1,86 1,87 1,87 1,88 1,89 1,89 

1,90 1,91 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 1,94 1,95 1,96 1,96 1,96 1,97 1,98 1,98 

1,99 1,99 1,99 2,00 2,01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,06 2,07 

2,08 2,08 2,09 2,09 2,10 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,12 2,13 2,14 2,14 2,15 

 

Vamos representar esses dados em uma tabela de distribuição de frequência. 

Primeiro, determinamos o número de classes. Vamos por exemplo, utilizar 8 classes . 
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 Como o maior valor da população é 2,15 e a menor é 1,45, a amplitude amostral 

é    2,15 – 1,45 = 0,70. Como não temos preferência na amplitude das classes, todas terão a 

mesma amplitude que é 0,70 / 8 = 0,0875. Assim, a amplitude de todas as classes será 0,09 

(lembre-se que sempre arredondamos o valor obtido para cima). 

 

O limite inferior da primeira classe é o menor valor da população, ou seja, 1,45. Como a amplitude 

dessa classe é 0,09, seu limite superior é 1,45 + 0,09 = 1,54. Obrigatoriamente esse também é o 

limite inferior da segunda classe, que também tem amplitude 0,09, assim, o limite superior da 

segunda classe é 1,54 + 0,09 = 1,63. E assim, sucessivamente, determinamos os limites de todas 

as classes. 

 

Nossa tabela, portanto, já está assim: 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54      

1,54 - 1,63      

1,63 - 1,72      

1,72 - 1,81      

1,81 - 1,90      

1,90 - 1,99      

1,99 - 2,08      

2,08 - 2,17      

Total      

  

Podemos agora determinar a frequência simples de cada classe. A primeira classe contém as 

alturas de 1,45 a 1,54, lembre-se que o limite inferior faz parte da classe mas o superior não, ou 

seja, devemos contar a quantidade de alturas do intervalo [ 1,45 , 1,54 [ . Assim, observando a 

tabela com os dados, a primeira classe possui 24 elementos.  

 

Repetindo esse procedimento, determinamos a frequência simples das demais classes obtendo 

os resultados abaixo. Observe que a soma das frequências simples, representada por “Total”, é o 

número de elementos da população. 

 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54 24     

1,54 - 1,63 13     

1,63 - 1,72 22     
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1,72 - 1,81 24     

1,81 - 1,90 22     

1,90 - 1,99 15     

1,99 - 2,08 15     

2,08 - 2,17 15     

Total 150     

 

As frequências relativas são obtidas dividindo cada frequência simples pelo total, ou seja, para a 

primeira classe calculamos 24 / 150 = 0,16. Assim, calculamos as demais frequências relativas 

obtendo 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54 24 0,16    

1,54 - 1,63 13 0,09    

1,63 - 1,72 22 0,15    

1,72 - 1,81 24 0,16    

1,81 - 1,90 22 0,15    

1,90 - 1,99 15 0,10    

1,99 - 2,08 15 0,10    

2,08 - 2,17 15 0,10    

Total 150     

  

As frequências acumuladas são, como dissemos, a quantidade de dados até o limite superior da 

classe. Assim, para a primeira classe, temos 24 elementos até 1,54, sendo essa sua frequência 

acumulada. Para a segunda classe devemos determinar quantos valores da população estão até 

1,63. Como existem 24 elementos até 1,54 e outros 13 de 1,54 a 1,63, temos um total de 24 + 13 

= 37 dados até 1,63, sendo essa a frequência acumulada da segunda classe. Observe que, 

procedendo assim, a frequência acumulada de uma classe pode ser obtida somando todas as 

frequências simples até aquela classe, obtendo 

 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54 24 0,16 24   

1,54 - 1,63 13 0,09 37   

1,63 - 1,72 22 0,15 59   

1,72 - 1,81 24 0,16 83   

1,81 - 1,90 22 0,15 105   
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1,90 - 1,99 15 0,10 120   

1,99 - 2,08 15 0,10 135   

2,08 - 2,17 15 0,10 150   

Total 150     

 

A frequência acumulada relativa é obtida dividindo-se a frequência acumulada pelo total de dados 

da população. Assim, para a primeira classe a frequência acumulada relativa é 24/150 = 0,16. As 

demais são calculadas do mesmo modo obtendo 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54 24 0,16 24 0,16  

1,54 - 1,63 13 0,09 37 0,25  

1,63 - 1,72 22 0,15 59 0,39  

1,72 - 1,81 24 0,16 83 0,55  

1,81 - 1,90 22 0,15 105 0,70  

1,90 - 1,99 15 0,10 120 0,80  

1,99 - 2,08 15 0,10 135 0,90  

2,08 - 2,17 15 0,10 150 1,00  

Total 150     

 

Finalmente, em nossa tabela, x representará o ponto médio da classe que é obtido somando os 

limites da classe e dividindo o total por dois. Para a primeira classe obtemos 1,45 + 1,54 = 2,99;  

2,99 / 2 = 1,495 que é o ponto médio dessa classe. Nossa tabela fica completa assim: 

Altura f fr F Fr x 

1,45 - 1,54 24 0,16 24 0,16 1,495 

1,54 - 1,63 13 0,09 37 0,25 1,585 

1,63 - 1,72 22 0,15 59 0,39 1,675 

1,72 - 1,81 24 0,16 83 0,55 1,765 

1,81 - 1,90 22 0,15 105 0,70 1,855 

1,90 - 1,99 15 0,10 120 0,80 1,945 

1,99 - 2,08 15 0,10 135 0,90 2,035 

2,08 - 2,17 15 0,10 150 1,00 2,125 

Total 150     

 

  

Histograma 
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O histograma é uma maneira de representar graficamente uma tabela de 

distribuição de frequência. Ele é formado por retângulos vizinhos entre si cujas bases são 

colocadas no eixo horizontal com extremos coincidindo com os limites das classes e cujas 

alturas são as frequências simples das classes. 

Assim, os dados obtidos com as alturas dos pacientes seriam representados no histograma a 

seguir: 

 

 

 

Podemos também representar as demais frequências por histogramas feitos de modo análogo ao 

que fizemos com a frequência simples.  

Outra maneira de representar os dados é utilizando o que chamamos de ogivas que são linhas 

poligonais cujas coordenadas são o ponto médio da classe (abscissa) e a frequência (ordenada). 

A ogiva dessa distribuição seria: 

 

 

 

Medidas de Posição Central 

A distribuição de frequência nos permite descrever, de modo geral, o comportamento de 

um conjunto de dados. Entretanto, se precisamos de características mais específicas há a 

necessidade de outros números que nos mostrem essas características. Assim, de modo geral, 
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as distribuições de frequência mostram todos os valores de uma só vez, mas na 

maioria das vezes, não queremos isso, mas apenas saber um único valor que represente toda a 

distribuição. 

Por exemplo, se dentro do elevador o diretor geral da empresa perguntar ao chefe do setor de 

vendas como foram as vendas do mês passado, ele não quer escutar um relatório mostrando as 

vendas dia a dia nem mesmo observar uma tabela de distribuição de frequência. Ele quer um 

único número que represente esse conjunto de dados. O chefe do setor de vendas poderia, por 

exemplo, dizer que as vendas foram de aproximadamente R$ 32.000,00 por dia. Observe que 

esse único número representa todos os dados de todas as vendas do último mês. 

Esses números que representam todos os valores de uma distribuição são o que se chama 

na Estatística de uma medida de posição central ou medida de tendência central. São elas: 

 

Média aritmética 

É a razão entre a soma de todos os dados é o número total deles. É representada 

normalmente por um x com um traço em cima, x .  

 

Exemplo: 

Determine a média de 18, 23, 25, 32, 45.  

 

6,28
5

143

5

4532252318
x 


  

 

Observe que os valores 18, 23 e 25 estão abaixo da média. O que falta a eles para atingir a 

média é (28,6 – 18) = 10,6; (28,6 – 23) = 5,6 e (28,6 – 25) = 3,6. Assim, se aumentarmos esses 

valores em (10,6 + 5,6 + 3,6) = 19,8 eles se igualam à média. Já os valores 32 e 45 estão acima 

da média, o primeiro está (32 – 28,6) = 3,4 acima da média e o segundo está (45 – 28,6) = 16,4. 

Assim, se esses valores reduzirem (3,4 + 16,4) = 19,8 eles se igualam também à media.  

A média representa o ponto de equilíbrio da distribuição. A distância que separa todos os 

valores abaixo da média da mesma é igual à distância que separa todos os valores que estão 

acima da média da mesma. Se preferir, podemos pensar que se fosse possível retirar de quem 

tem mais e redistribuir para quem tem menos, todos os valores se igualariam à média. 

Se os dados estão agrupados em tabelas sem intervalos de classe a média é obtida de 

mesmo modo, pois, devemos nos lembrar que nessa tabela apenas representamos quantas 

vezes cada valor aparece na distribuição.  

Considere a tabela abaixo que representa o número de filhos de 50 casais. 

Número de F 
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filhos 

0 5 

1 8 

2 13 

3 12 

4 6 

5 6 

Total 50 

 

Ela está representando os 50 valores obtidos que são: 

0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 

Assim a média deve ser obtida somando esses valores e dividindo o total por sua quantidade. 

Você já deve ter notado que, ao somar um valor uma certa quantidade de vezes é o mesmo que 

multiplicar esse valor por essa quantidade. Assim, ao invés de calcularmos 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 

1 + 1 para o cálculo da média, podemos simplesmente calcular o valor de (1).(8).  

Assim, quando os dados estão agrupados, a soma dos valores é mais facilmente calculada 

somando-se os produtos dos valores pelas frequências simples. No caso acima a média é: 

 

48,2
50

124

50

3024362680

50

6.56.412.313.28.15.0
x 





  

 

Quando a distribuição de frequência é dada por intervalos de classe então convencionamos que 

todos os valores de uma classe coincidem com o ponto médio dessa classe. A média então é 

calculada como no caso de dados agrupados.  

 

Mediana 

A mediana é outra medida de posição central que se caracteriza por ser o valor que se 

encontra no centro do conjunto de dados, isto é, ela é o valor que divide o conjunto de dados em 

duas partes com mesma quantidade de elementos.  

Podemos dizer que a média divide o conjunto de dados observando o valor dos dados e 

não sua quantidade, ou seja, a distribuição { 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 } possui média 18,14 e esse 

valor representa o equilíbrio dos valores, como explicamos anteriormente, não o equilíbrio da 

quantidade de dados. Observe que essa distribuição possui 5 elementos abaixo da média e 

apenas 2 valores acima da média. Já a mediana não se importa com o valor dos dados. mas com 
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sua quantidade. Assim, a distribuição acima possui mediana 8 pois esse é o valor 

central da distribuição.  

Para se calcular a mediana de um conjunto de dados não agrupados basta colocar esses 

dados em ordem crescente e determinar qual deles ocupa a posição central. Se houver uma 

quantidade ímpar de dados, que chamaremos de n, a mediana é o elemento da posição 
2

1n 
. Se 

a distribuição possuir uma quantidade par de elementos, a mediana é definida como sendo a 

média dos elementos das posições 
2

n
 e 

2

2n 
. 

Veja abaixo: 

a) A distribuição { 10 , 23  , 37 , 45 , 51 } possui  5 elementos que já estão em ordem 

crescente (lembre-se que só devemos calcular a mediana com os dados em ordem 

crescente). Como 5 é um número ímpar, sua mediana é o elemento da posição 
2

15 
, ou 

seja, é o terceiro elemento. Assim, a mediana é 37. 

b) A distribuição { 10 , 23 , 37 , 45 , 51 , 63 } possui 6 elementos em ordem crescente. Como 

6 é par, sua mediana é a média dos elementos de posição 
2

26
 e 

2

6 
, ou seja, a média entre 

o 3o e 4o elementos. Assim, a mediana é 41
2

82

2

4537



. 

 

Se os dados estão agrupados sem intervalos de classe procedemos do mesmo modo. Nesse 

caso fica mais fácil observar que o elemento da posição central está na classe cuja frequência 

acumulada ultrapassa a metade do número de elementos da distribuição. 

 

Voltamos à  tabela que representa o número de filhos de 50 casais. 

Número de 

filhos 

f F 

0 5 5 

1 8 13 

2 13 26 

3 12 38 

4 6 44 

5 6 50 

Total 50  
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Ela está representando os 50 valores: 

0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 

Como temos 50 valores, devemos calcular a média entre o 25o e o 26o elementos que são, 

respectivamente, 2 e 2. Assim, a mediana é 2. Observe que a primeira frequência acumulada que 

ultrapassa a metade da quantidade de dados é exatamente a classe do 2.  

 

Moda 

A moda é o valor da distribuição que aparece mais vezes, ou seja, a moda é o valor mais 

frequente da distribuição. É interessante notar que a moda, contrariamente à média e à mediana, 

não é única e, às vezes, pode até não existir. Ela não existe se todos os valores aparecem uma 

mesma quantidade de vezes na distribuição. Se mais de um valor aparecer mais vezes, eles são 

as modas da distribuição. 

Veja:  

a) A moda da distribuição {1 , 1 , 2 } é 1 pois esse é o valor que aparece mais vezes. 

b) A distribuição { 1 , 1 , 2 , 2 , 3 } possui duas modas: 1 e 2. 

c) A distribuição { 1,  2 , 3 } não possui moda. 

 

Para se calcular a moda de dados não agrupados basta observar qual dos valores aparece 

mais vezes. Se os dados estão agrupados, a frequência simples já mostra quantas vezes ele 

aparece na distribuição, assim, a moda será o elemento – ou elementos – de maior frequência 

simples. 

Se os dados são apresentados em classes, determinamos a classe modal como sendo a que 

apresenta maior frequência simples e a moda como sendo o ponto médio da classe. 

Veja: 

a) A moda da distribuição abaixo é 2 pois esse é o valor de maior frequência simples. 

 

Número de 

filhos 

f 

0 5 

1 8 

2 13 

3 12 

4 6 

5 6 
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Total 50 

 

Desvio padrão e variância 

Imagine que em um bairro nobre de Belo Horizonte existe uma grande favela. Certamente, 

se calcularmos a média dos salários das pessoas desse bairro, ela não é suficiente para mostrar 

os salários de cada indivíduo. É necessária uma outra medida, que nos mostre o quanto os 

valores se distanciam da média. Por exemplo, nos conjuntos {10, 20, 30} e {20,20,20}, a média é 

a mesma, mas no primeiro há uma dispersão de valores. Para medirmos essa dispersão usamos 

os conceitos de variância e desvio padrão. 

Variância é a média dos quadrados dos desvios dos valores. O desvio padrão é a raiz 

quadrada da variância. Assim, no conjunto {10, 20, 30}, de média 20, temos que os desvios são, 

respectivamente, -10, 0, 10. Seus quadrados são, respectivamente, 100, 0, 100. A média desses 

quadrados é 66,66. Esta é a variância do conjunto. Seu desvio padrão é a raiz quadrada deste 

valor, ou seja, 8,16.  

O intervalo entre (média – desvio padrão) e (média + desvio padrão) mostra onde estão 

localizados a maioria dos dados do conjunto e isso nos diz se efetivamente os dados estão 

cocentrados ou não e se a média os representa significativamente ou não .  

 

Apresentando os dados : falando sobre gráficos 

Os gráficos são importantes formas de representação e comunicação. São recursos utilizados 
para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma 
mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um 
determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um 
determinado fato. 

Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em textos, notícias, entre 
outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles, 
geralmente, comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o 
tempo e o espaço. 

Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de 
coluna, em barras, pizza, área, linha e rede. 

Gráficos de coluna 

Juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Indicam, geralmente, um dado 
quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os 
dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na 
posição horizontal. 
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Gráfico em colunas apontando as maiores populações do mundo por país 

Gráficos em barra 

Possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição 
horizontal e as informações e divisões na posição vertical. 

 
Gráfico em barras indicando a taxa de mortalidade infantil no Brasil 

Gráficos de setor  

É um tipo de gráfico, também muito utilizado, indicado para expressar uma relação de 
proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da 
realidade. 
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Gráfico em pizza com a distribuição da água e da água doce no mundo 

Gráficos de segmento  ou de linha  

O gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao 
longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções (ou regressões) que ocorrem em 
sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. 

 
Distribuição residencial da população brasileira em um exemplo de gráfico em linhas 

Além desses tipos acima apresentados, existem outras várias formas de representar dados e 
informações sobre a realidade. O mais importante, além de conhecer cada tipo de gráfico, é 
procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações 
disponíveis. 

Pictogramas são representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica 
extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que se está 
representando. Seu uso geralmente está associado à sinalização pública, instruções, orientações 
e qualquer outro meio para transmitir informações. É muito comum encontrar  o uso de 
pictogramas em diversos contextos cotidianos, como placas em shoppings, aeroportos, guias, 
manuais, mapas, infográficos, etc.. 
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O pictograma deve, por si só e sem o auxílio de textos, representar o objeto ou 
conceito que se deseja e ser facilmente identificado e compreendido por quem o observa. Bons 
pictogramas tendem a ser compreendidos de maneira universal, ultrapassando os limites 
linguísticos. 

Praticamente qualquer objeto ou situação pode ser transcrita em forma de pictogramas e suas 
aplicações são quase infinitas. 

Abaixo seguem exemplos de pictogramas e suas aplicações: 

 

Gráficos Pictóricos são gráficos que  utilizam e organizam os dados a partir de pictogramas 
.São muito utilizados em jornais e revistas para chamarem a atenção do leitor para dados 
numéricos de forma criativa e lúdica . 

Exemplos: 
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* Fonte: IBGE 

É comum também , em estatística  falarmos de infográficos que nada mais  são  que um tipo 
representação que facilita a compreensão do conteúdo a ser comunicado, de forma visual nas 
situações em  que o texto escrito dificultaria o entendimento. Os infográficos jornalísticos 
costumam ser caracterizados  pela junção de textos breves com representações figurativas e 
esquemáticas, cujo objetivo é a explicação de algum conteúdo para o leitor. Além do seu uso no 
meio jornalístico, podemos encontrá-los em manuais técnicos, educativos ou científicos, entre 
outras publicações.  
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