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AULA 06
Gráficos 

ESTATÍSTICA DIVERTIDA

TRABALHANDO COM GRÁFICOS NA ESCOLA

A Estatística hoje se configura como uma das ciências que mais vem

crescendo em termos de utilização e importância. Diariamente somos

“soterrados” por informações estatísticas: são estatísticas da saúde,

estatísticas da segurança, estatísticas da educação, etc., não há como

qualquer cidadão fugir de tanta informação. A quantidade enorme de

dados é o que caracteriza o mundo atual, cada vez mais necessitamos de

informações, saber como obtê-las e como entendê-las é fundamental

para qualquer indivíduo, pois este deve ser capaz de fazer uma análise

crítica dos dados possibilitando uma tomada de decisões mais

consciente.

A representação gráfica deve ser utilizada levando-se em conta

algumas qualidades essenciais básicas para a construção destes:

- Simplicidade: as informações contidas em um gráfico devem ser

diretas e detalhes secundários devem ser omitidos; Ás vezes na

construção de um gráfico o ideal é a forma mais simples e direta de

apresentação.

- Clareza: as informações devem ser claras possibilitando uma

interpretação correta sem dúvidas sobre os resultados;

- Veracidade: o gráfico deve expressar a verdade sobre os dados

estudados.

Gráfico 1. Gráfico de Colunas

O gráfico de colunas é um dos gráficos mais utilizados para representar

um conjunto de dados, sendo a representação de uma série de dados

através de retângulos dispostos verticalmente. A altura destes retângulos

são proporcionais às suas respectivas frequências. Este gráfico pode ser

utilizado para representar qualquer tipo de variável em qualquer nível de

mensuração por este fato é um recurso extremamente utilizado em

pesquisas.
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Gráfico 2. Gráfico de Barras

O gráfico de barras é uma representação de uma série de dados através

de retângulos dispostos horizontalmente. Os comprimentos destes

retângulos são proporcionais às suas respectivas frequências. Este

gráfico é semelhante ao gráfico de colunas, contudo, a posição da escala

e da frequência é trocada, ou seja, na linha horizontal temos a frequência

de casos observados e na linha vertical temos a variável de estudo.

Gráfico 3. Gráfico de linhas

Este gráfico utiliza-se de uma linha para representar uma série
estatística. Seu principal objetivo é evidenciar a tendência ou a forma

como o fenômeno está crescendo ou decrescendo através de um período
de tempo. Seu traçado deve ser realizado considerando o eixo "x"
(horizontal) a escala de tempo e o eixo "y“ (vertical) frequência
observada dos valores.

Gráfico 4. Gráfico de Setores

O gráfico de setores, também conhecido como gráfico pizza, torta, queijo
ou bolacha é um dos mais simples recursos gráficos, sua construção é

baseada no fato de que o círculo possui 360º, sendo que este círculo é
dividido em fatias de acordo com o percentual em cada categoria. É um
gráfico útil para representar variáveis nominais ou apresentadas em
categorias de respostas.
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“No galinheiro do seu Chico encontram-se galinhas, galos e pintinhos.

Ele precisa saber quantos animais de cada tipo tem, vamos ajudá-lo?

Vamos começar contando a quantidade de cada animal”:

Após a construção da tabela o professor poderá solicitar aos alunos que

construam um gráfico de setores para representar as quantidades de
cada a tipo
de animal.
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