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Plano de Aula: 
Aula expositiva sobre os conceitos básicos de estatística 
 
  
Conceitos Fundamentais  
A Estatística, que é um ramo da Matemática Aplicada, teve suas origens na 
Antiguidade, relacionando-se basicamente, aos registros e negócios do Estado (daí a 
origem do nome Estatística). Diversos povos tinham o hábito de registrar a população, 
os nascimentos, os óbitos, as riquezas pessoais, as terras, os impostos, etc.  
Na Idade Média colhiam-se informações, geralmente com finalidades tributárias ou 
bélicas. A partir do século XVI, de uma maneira mais sistemática, começaram a surgir as 
primeiras tabelas e os primeiros números relativos, associados a fatos sociais  

 

 
A palavra ESTATÍSTICA vem do termo latino “STATUS”. Sob essa palavra 
acumularam-se descrições e dados relativos ao Estado. A ESTATÍSTICA, nas mãos 
dos estadistas, constitui-se uma verdadeira ferramenta administrativa.  

No século XVIII o estudo foi adquirindo feições verdadeiramente científicas e 
Godofredo Achenwall definiu efetivamente seus objetivos relacionando a 
Estatística com as demais ciências.  

As tabelas tornaram-se mais complexas, surgiram as representações gráficas e o cálculo de 
probabilidades, e a Estatística deixou de ser uma simples catalogação de dados numéricos 
coletivos para se tornar o estudo de como chegar a conclusões sobre o todo (População), 
partindo de observações de partes desse todo (Amostras).  
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Como podemos conceituar a Estatística?  

Estatística é um ramo da Matemática Aplicada, que fornece métodos para a coleta, 
organização, descrição, análise e interpretação de dados, bem como métodos para a 
utilização destes dados na tomada de decisões. 
 
Conceituando o Método :  
 
Método é um conjunto de procedimentos dispostos de forma ordenada, com a finalidade 
de alcançar o objetivo desejado. Mais especificamente, o Método Científico constitui a 
própria teoria da investigação, sob a qual conhecimentos são historicamente acumulados 
para formação da Ciência. 
 
Em Estatística, estamos interessados nos seguintes tipos de Métodos Científicos: 
 
Método Experimental 

Consiste em manter constantes todas as causas menos uma, e variar esta causa de 

modo que se possa descobrir seus efeitos. É o método preferido em Ciências 

Naturais (Física, Química, Biologia, etc.). 

Método Estatístico 

Diante da impossibilidade de manter todas as outras possíveis causas constantes 

(ou isoladas), admite todas as causas presentes e, variando-as, registra estas 

variações procurando determinar que influência cada causa exerce no resultado 

final. Método utilizado em Ciências Sociais (Antropologia, Direito, Economia, 

Política, Psicologia, Sociologia, etc.) 
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A aplicação do Método Experimental é acobertada por uma área especial 
no estudo da Estatística, a Estatística Experimental, que é bastante 
utilizada principalmente nas áreas de engenharia e de ciências da saúde.  
Já o Método Estatístico é utilizado principalmente em ciências sociais, 
acobertando os dois ramos básicos da Estatística:  
 
Estatística Descritiva 

Utiliza números para descrever fatos. Objetiva a organização, resumo e 
simplificação de informações mais complexas, e a análise e interpretação 
das observações disponíveis, com a finalidade de tornar mais fáceis de 
entender, relatar e discutir os fenômenos em estudo. 
 
Estatística Inferencial (ou Indutiva) 

Processo de obtenção de informações sobre a população, a partir de 
resultados observados numa amostra, e com um determinado nível de 
acerto (ou erro) A ideia básica é estudar o fenômeno para uma parcela 
típica da população, com o objetivo de generalização do resultado obtido 
para toda a população de interesse. A Estatística Inferencial está 
fundamentada na Teoria das Probabilidades. 
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Fases do Método Estatístico: 
 
Metodologia, normalmente usada na Estatística descritiva, que visa estruturar e organizar as fases que devem ser 
estabelecidas num estudo estatístico qualquer. As principais fases do método estatístico são: Coleta de Dados, 
Crítica dos Dados, Apuração dos Dados, Apresentação dos Dados e Análise dos Resultados. 
 
População: Conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica 
comum, cujo comportamento interessa-nos analisar. Em outras palavras, conjunto de todas as medidas, 
observações relativas ao estudo de determinado fenômeno.  
Como em qualquer estudo estatístico temos em mente estudar uma ou mais características dos elementos de 
uma população, é importante definir bem essas características de interesse para que sejam delimitados os 
elementos que pertencem à população e quais os que não pertencem.  
Amostragem: É a coleta das informações de parte da população, chamada amostra, mediante métodos 
adequados de seleção destas unidades.  
Amostra: É uma parte (um subconjunto finito) representativa de uma população selecionada segundo métodos 
adequados. O objetivo é tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Para isso, é 
necessário garantir que amostra seja representativa, ou seja, a amostra deve conter as mesmas características 
básicas da população, no que diz respeito ao fenômeno que desejamos pesquisar.  
As razões de se recorrer a amostras são: menor custo e tempo para levantarem dados; melhor investigação dos 
elementos observados.  
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Uma amostra, para ser boa, tem de ser representativa, ou seja, deve conter proporcionalmente uma imagem 
qualitativa e quantitativa o que a população possui. 
A amostra deve ser imparcial, isto é, todos os elementos da população devem ter as mesmas chances de fazerem 
parte da amostra. 
Constituída uma amostra, os elementos que a compõem passam a ser tratados como dados estatísticos e podem 
dar origem as diversas relações ou medidas estatísticas, como, por exemplo: média aritmética, mediana, moda, 
variância, desvio padrão, coeficiente de variação, etc. 

Complete: 
1) O método experimental é o mais usado por ciências 

como::_________________________________________ 
 
2) As ciências humanas e sociais, para obter os dados que 

buscam lançam mão de que método 
 R: _________________________________________ 

 
3) O método aplicado por Institutos de Pesquisa, nas 
prévias eleitorais, pertence 
ao ramo da:  
a) Estatística Descritiva 
b) Estatística Indutiva 
c) Estatística Aplicada 
d) Estatística Geral 
e) Estatística Dedutiva. 

 
 
 

Exercícios 

4) População ou Universo é: 
a) Conjunto de pessoas 
b) Conjunto de indivíduos que apresentam características 
especiais. 
c) Conjunto de elementos que apresentam uma 
característica comum. 
d) Subconjunto confiável para um estudo qualquer. 
e) Nada disso. 
 
 
 


