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Resumo: Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado em que discutimos o uso da metodologia de 
projetos para o ensino de Estatística em uma escola pública do estado de São Paulo. A partir de estudos 
sobre o letramento estatístico e uso de projetos no ensino, elaboramos uma proposta para ser desenvolvida 
com alunos da terceira série do Ensino Médio. O estudo dos conceitos estatísticos previstos para essa 
série ocorre simultaneamente com o desenvolvimento do projeto dos estudantes. A proposta busca 
oferecer ao educando um contato direto e contextualizado com a análise estatística, buscando a 
construção de um estudante crítico que entenda as informações em seu cotidiano. 
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Abstract: This article is part of a master's degree dissertation in which is discussed the use of the project 
methodology for teaching statistics in a public school located in São Paulo State. Based on studies about 
statistical literacy and the use of projects in education, a proposal was developed to be applied on classes 
of senior high school students. The study of statistical concepts occurs simultaneously with the students’ 
research project. The proposal allows student´s contact with statistical analysis in order to construct a 
critical student who is able to understand the information in his daily life. 
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Introdução 
 

A estatística é importante na sociedade, afinal, o cidadão é diariamente bombardeado por 
uma quantidade substancial de informações estatísticas através de diversas mídias. Há uma 
grande dose de informações, muito mais do que se pode assimilar, e não há tempo para uma 
reflexão mais apurada sobre o significado e a exatidão das mesmas. Não obstante, informações 
de ordem estatística são usadas por cidadãos comuns como base para fundamentar suas opiniões 
e tomadas de decisão. Pode-se mesmo dizer que este tipo de informação transforma 
significativamente a vida das pessoas e que, de modo geral, interfere no rumo da sociedade. 
 Exatamente por causa das reverberações práticas deste tipo de informação e da 
dificuldade de assimilá-las com uma reflexão adequada é que torna-se essencial manter-se 
atento, de modo que não se assuma como verdadeiro aquilo que é falso ou pouco provável. É 
fato, as informações estatísticas podem, e são com muita frequência, usadas para influenciar as 
pessoas em suas crenças e decisões. 
 Desenvolver a criticidade e a autonomia dos estudantes são objetivos destacados em 
diversos documentos oficiais brasileiros (LDB, PCNs, Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo, etc.). O uso de projetos contribui para esses objetivos, formando estudantes que entendam 
melhor as informações estatísticas, algo essencial na busca de uma sociedade mais justa. 
 
Objetivo 
 
 A presente proposta de pesquisa deseja analisar as contribuições do uso de projetos no 
ensino de Estatística. Para isso, buscaremos desenvolver, aplicar e analisar uma metodologia de 
ensino na qual os estudantes elaborem seus próprios projetos estatísticos. 
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 A proposta destina-se ao ensino de estatística no terceiro ano da etapa do Ensino Médio 
em uma escola pública do estado de São Paulo. Refletiremos sobre como o professor de 
matemática da educação básica pode contribuir para o letramento estatístico de seus educandos, 
utilizando os conteúdos previstos pelo currículo no ensino desse tema. 
 Ao desenvolver um projeto de estatística, o aluno realizará uma pesquisa de campo, 
coletando, analisando e refletindo sobre os conceitos estatísticos envolvidos a partir de dados por 
ele mesmo coletados. Espera-se que esse contato direto com os dados torne o aprendizado dos 
conteúdos mais significativo, facilitando o entendimento dos mesmos. Ademais, através do 
desenvolvimento do projeto, o educando pode refletir sobre a maneira como as pesquisas 
estatísticas são realizadas e como se analisa os dados coletados, transformando-os em 
informações e argumentos.  
 
3. Referencial teórico e metodológico 
 
 Nesta seção descrevemos brevemente o referencial teórico e metodológico que usaremos 
na condução das atividades previstas na proposta de pesquisa e na análise dos seus resultados. 
Para facilitar a leitura dividimos a descrição em três sub-seções. 
 
3.1 Paulo Freire e Vygotsky 
 
 Para desenvolver no estudante o letramento estatístico, é necessário atentarmos para o 
desenvolvimento de sua autonomia. Freire (1996) explicita vários saberes necessários à prática 
educativa visando a autonomia do educando.  Entre eles, Freire ressalta que para se alcançar o 
entendimento de um objeto, é necessária uma rigorosidade metódica. 
 A rigorosidade metódica é o modo pelo qual o pesquisador se aproxima do objeto de 
estudo, sem a qual não se obtêm qualquer conhecimento aprofundado. Essa aproximação não 
deve acontecer de forma superficial, memorizadora e repetitiva, mas sim deve ser rigorosa, exige 
pesquisa, análise, avaliações e aprofundamentos sobre as informações que se tem sobre o objeto. 
Desse modo, o aluno é orientado pelo educador a se tornar o sujeito da investigação, autor das 
pesquisas e construtor de seu próprio conhecimento. 
 Há diferentes métodos de se estudar um objeto sendo rigorosamente metódico, mas 
independente do processo, deve-se começar dialogando com os educandos a respeito de seus 
conhecimentos prévios e socialmente construídos. É necessário respeitar os saberes dos 

educandos, visando uma ampliação desses conhecimentos, isto é, um aprimoramento dos saberes 
existentes. Além disso, é importante estabelecer com clareza as ligações entre os saberes tratados 
na escola e os saberes experimentados socialmente pelos sujeitos. 
 Portanto, para que o estudante desenvolva determinado conhecimento é necessário que o 
mesmo sinta-se envolvido e curioso pelo assunto. Ao respeitar os conhecimentos que o aluno já 
possui e permitir o uso de sua autonomia, é possível que o educando desenvolva rigorosidades 
metódicas que aprimorem seus saberes ingênuos chegando ao conhecimento crítico sobre o 
objeto de estudo. 
 Para Vygotsky (1991), a cultura e a história da humanidade são essenciais na formação 
do homem enquanto indivíduo, uma vez que as características individuais do ser são formadas a 
partir do meio em que se encontra e da cultura em que está inserido. Segundo ele, as 
características psicológicas e comportamentais do homem resultam das relações do indivíduo 
com a sociedade. O homem transforma o meio em que vive e, nesse processo, forma-se e 
transforma-se. 
 Em meio à relação com a sociedade, o indivíduo se desenvolve especialmente através de 
sua relação com o outro. É na interação com uma outra pessoa que se constroem novos 
significados e, assim, se desenvolve o conhecimento e as funções psíquicas do ser. Esse é um 
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ponto importante ao se pensar na educação, pois revela que, no processo de ensino-
aprendizagem, são necessárias atividades em que os indivíduos dialoguem, de forma 
colaborativa, um contribuindo no desenvolvimento do outro. Assim, para desenvolver nosso 
trabalho, focamos na interação do estudante com o meio e com o outro (o educador e colegas de 
classe). 
 
3.2 Letramento estatístico 
 
 Entendemos por letramento o resultado da ação de realizar uma leitura e compreender de 
fato seu significado. O termo letramento estatístico é utilizado por muitos pesquisadores para 
designar a capacidade de ler, interpretar e analisar criticamente as informações estatísticas, tais 
como gráficos, tabelas e análises de pesquisas. 
 Segundo Gal (2002), são necessários dois tipos de elementos para que se desenvolva o 
letramento estatístico, os elementos cognitivos e os elementos de disposição. 
 São cinco os elementos cognitivos, como apresentados na Figura 1. A partir  desses 
elementos buscamos elaborar a proposta de ensino-aprendizagem que atenta para o 
desenvolvimento do letramento estatístico do estudante, utilizando-se da metodologia de 
projetos. 

Figura1- Elementos Cognitivos necessários para o Letramento Estatístico 
 
 Os elementos de disposição são três: postura crítica, atitudes e crenças e Silva (2007) 
resume bem o que seriam esses elementos: 

A postura crítica é a propensão de um adulto ter um comportamento 
questionador diante de informações quantitativas que podem ser unilaterais, 
viesadas ou incompletas, seja de maneira intencional ou não. Quanto às crenças 
e às atitudes, se um indivíduo acredita ser capaz de interpretar informações 
estatísticas (crença) e tem uma atitude positiva em relação às investigações 
estatísticas, ele tende a apresentar uma postura crítica em relação às 
informações estatísticas. (SILVA, 2008, p.25-26) 

3.3 Projetos 
 
 Segundo Machado (2004) o homem é um ser capaz de projetar. Quanto mais 
desenvolvida for sua razão, mais e melhor ele projeta, cria expectativas e desenvolve situações 
que o levam ao alcance do objetivo desejado. Para o autor, as três características fundamentais 
para se compreender o que é um projeto são referência ao futuro, abertura para o novo e caráter 

indelegável (Machado, 2004, p.5). Elas serão descritas a seguir.  
 Sem uma referência ao futuro, não seria possível pensar em projetos. Todavia, projetar 
não é prever um futuro já esperado ou um futuro que independa da ação. O projeto visa 
transformar a realidade, sendo uma ação a fazer e um futuro a construir. 
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 Caso o futuro seja determinado, sem possibilidades de novidades e mudanças também 
não há projetos. Ao se definir quais as metas de um projeto deve-se estar aberto ao novo, ao 
indeterminado, pois de nada vale um projeto no qual as metas já são certas, ou seja, não existe 
dúvida de que as mesmas serão atingidas. Por outro lado, se só existirem dúvidas quanto ao 
alcance dos objetivos também não se delimita um projeto. 
 A terceira característica do projeto é ser uma ação de caráter indelegável, isto é, uma 
ação realizada apenas pelo sujeito que a pensa, seja individual ou coletivo. O objetivo de um 
sujeito não é o mesmo de outro, sendo assim, para que um projeto seja bem desenvolvido é 
preciso ter um objetivo desejado pelo realizador. 
 Na sala de aula não é diferente, o aluno desenvolverá melhor um projeto quando esse for 
seu ou quanto mais ele tomar o projeto para si, isto é, quando estiver envolvido e querendo 
alcançar o objetivo final do projeto. Para isso, é importante ser possível que os alunos deem 
sugestões aos projetos que lhe forem propostos e façam modificações de acordo com seus 
interesses. Essa é a forma de ficarem motivados e empenhados na busca das respostas que o 
projeto pode oferecer. 
 Vale notar que isso vem ao encontro das ideias de Freire, pois quando o aluno faz suas 
escolhas no projeto, está sendo um agente ativo na construção de seu conhecimento, o professor 
está respeitando e fazendo uso dos conhecimentos prévios do estudante e construindo sua 
autonomia. 
 Na execução de projetos, inevitavelmente os estudantes defrontam-se com problemas em 
que devem tomar decisões, situações incomodas que exigem novas estratégias para prosseguir. 
Esse incômodo é importante para o aprimoramento do conhecimento, pois é diante de uma 
situação que não se sabe resolver que cria-se novas estratégias e desenvolve-se novos meios de 
pensar e de agir. A maneira como o professor encaminha as dúvidas dos estudantes e o quanto 
permite que os mesmos pensem por si é fundamental para a construção de novos conhecimentos. 
Por isso, fornecer a “solução pronta” não é um ato aconselhável, uma vez que priva o estudante 
de pensar por si. O professor deve orientar os estudos com perguntas que façam o estudante 
repensar a situação. A ideia é conduzi-lo, sem simplesmente dar-lhe a resposta, e sem deixá-lo 
desanimar, o que pode ocorrer caso o estudante fique muito tempo sem avançar na resolução de 
suas dificuldades. 
 Tendo em vista o objetivo de desenvolver estudantes críticos e autônomos, a atividade de 
pesquisar é uma prática importante a ser utilizada e muito tem em comum com a prática de 
projetos na escola. 

Podemos definir “pesquisa escolar” como atividade sistematizada e mediada 
entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciam a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações com 
características de reflexão crítica, que priorizam descobrir, questionar, analisar, 
comparar, criticar, avaliar, sintetizar, argumentar, criar. (NININ, 2008, p.21) 

 Em sua reflexão sobre a prática de pesquisas na escola, Ninin (2008) descreve como elas 
acontecem na maior parte das vezes, e sugere mudanças para que, de fato, as pesquisas 
contribuam para a formação da autonomia no estudante. 
 Por se tratar de uma “atividade mediada entre sujeitos”, é enfatizado que a presença e 
orientação do professor nos diversos momentos da pesquisa são essenciais para que a mesma 
alcance os objetivos de desenvolver a criticidade e autonomia do estudante. Assim, o professor 
age como mediador, orientando os estudantes em cada etapa da pesquisa, tornando o processo de 
construção da pesquisa mais importante do que seu resultado final. 
 No ensino de estatística a utilização de projetos no processo de aprendizagem mostra-se 
bastante adequada, em especial porque a estatística esta muito ligada a aplicações. 
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 Deve-se atentar que saber a definição de um conceito e ser capaz de aplicá-lo são ações 
distintas. Ou seja, não basta definir o conceito, para ser capaz de colocá-lo em prática na 
resolução de um problema ou na análise de uma situação. 
 Por vezes a estatística (e não só ela) é apresentada aos estudantes como um conjunto de 
técnicas operacionais - ensina-se como calcular mas não o que significam os conceitos. Por 
exemplo, o estudante aprende a calcular a média mas, ao ouvir uma notícia que se utiliza desse 
termo, é incapaz de avaliar se foi utilizada de maneira correta ou se é informação relevante no 
contexto mencionado. 
 Assim, com o objetivo de formação de um sujeito crítico, é essencial a construção de 
conceitos e não apenas o desenvolvimento de técnicas operacionais. O ensino através de projetos 
vem ao encontro desse objetivo, uma vez que o estudante partirá da análise de situações e que os 
conceitos e técnicas serão apresentados na medida em que o educando necessite avançar em seu 
projeto. 
 
4. Desenvolvimento 
 
 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Matemática (São Paulo, 2008, p.59) 
sugere, para o terceiro ano do Ensino Médio, que estatística deve ser tratada no último bimestre 
do ano letivo. Os conceitos a serem desenvolvidos são: (i) Gráficos estatísticos: cálculo e 
interpretação de índices estatísticos, (ii) Medidas de tendência central: média, mediana e moda, 
(iii) Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão e (iv) Elementos de amostragem. 
 A proposta de pesquisa será aplicada em quatro turmas de uma mesma escola estadual do 
Estado de São Paulo. O conteúdo programático será distribuído ao longo de 30 aulas e dividido 
em seis blocos: (i) Ideias gerais sobre estatística, (ii) Amostragem, variáveis e questionários, (iii) 
Gráficos e Tabelas, (iv) Coleta e tabulação de dados, (v) Medidas de tendência central e (vi) 
Medidas de dispersão. 
 Os alunos realizarão um projeto que envolve pesquisa de campo, de modo que os 
conceitos trabalhados nos blocos possam ser aplicados. O estudo dos conceitos e o 
desenvolvimento do projeto acontecerão concomitantemente, isto é, a ideia é discutir os 
conceitos estatísticos na medida do avanço das etapas do projeto (ver Figura 2).  

Figura 2- Etapas do projeto  
  

Espera-se que o estudante, ao ser agente da pesquisa estatística, tome consciência dos 
cuidados que devem ser tomados ao realizar tais estudos e ao divulgar suas conclusões. Ele deve 
perceber, por exemplo, que a escolha da amostra e a elaboração do questionário podem 
influenciar nas conclusões finais. Cabe ressaltar que a escolha de um gráfico não apropriado 
pode gerar ao leitor desatento uma conclusão errônea sobre a pesquisa. Deste modo, espera-se 
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que o estudante, ao ler uma informação estatística em seu cotidiano, esteja atento à maneira 
como a mesma foi obtida e como é divulgada, evitando assim interpretações equivocadas. 

 
5. Resultados obtidos e próximos passos 
 
 No fim de 2014 foi realizada uma aplicação piloto da proposta de pesquisa, na qual foram 
desenvolvidas algumas das atividades. Pode-se notar um maior envolvimento dos estudantes nas 
aulas ao decorrer do desenvolvimento de seus projetos. Além disso, foi notória a contribuição 
das discussões realizadas, que indicaram avanços nas concepções dos estudantes, em particular, a 
respeito da média e da importância das medidas de dispersão. Uma ideia muito recorrente entre 
os estudantes é que os resultados estatísticos são incertos, indicando que os alunos possuem 
dificuldades com as ideias probabilísticas envolvidas no processo estatístico. Esse é um ponto 
que precisa ser melhor trabalhado com os estudantes.  
 A proposta será aplicada com os estudantes nos primeiros meses de 2015, devendo ser 
finalizada no mês de abril. Seguiremos com as análises e conclusões sobre o desenvolvimento da 
proposta, a luz dos aspectos teóricos mencionados, finalizando o trabalho em meados de junho. 
 Deseja-se elaborar um roteiro que possa auxiliar outros professores no uso da 
metodologia de projetos no contexto da escola pública e, assim, contribuir para um melhor 
aprendizado de estatística no Ensino Médio. 
 
6. Considerações finais 
 
 Entendemos que desenvolver os conceitos estatísticos por meio de projetos, no tempo 
curricular previsto e usando os materiais didáticos disponíveis, contribui para uma melhor 
difusão da estatística. 
 O contato direto dos estudantes com dados reais, auxilia o efetivo aprendizado dos 
conceitos estatísticos, além de permitir uma melhor reflexão sobre sua utilização. Desse modo, 
busca-se a construção de um estudante crítico que entenda as informações em seu cotidiano. Pelo 
que temos observado, a proposta que está sendo desenvolvida contribui para esses objetivos. 
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