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Resumo: Esta é uma proposta para dissertação no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. A pesquisa 
proposta se enquadra na linha de investigação Estatística no ensino fundamental e médio. Para tanto, 
será analisado o desenvolvimento de tópicos de Inferência Estatística Informal via um ambiente de 
investigação através de um experimento de sala de aula, dentro do contexto da Educação Básica. 
Nosso objetivo é o desenvolvimento dos conceitos de população e amostra, que fazem parte de 
Inferência Estatística. 
 
Palavras-chave: amostra; educação básica; Inferência Informal; população. 
 
Abstract: This is a proposal for dissertation in the Professional Master Program in Teaching 
Mathematics of Institute of Mathematics and Statistics at the University of São Paulo. This proposal 
is part of a research line called Statistical in elementary, middle and high schools. To do so, will be 
analyzed the development of Informal Statistical Inference topics via a research environment through 
a classroom experiment, within the context of Basic Education. Our goal is the concepts 
development of population and sample from Statistical Inference. 
 
Keywords: sample; basic education; informal inference; population. 
 
Introdução 
 

Desde as últimas décadas, estamos vivendo uma tentativa de inserção do ensino de estatística 
na Educação Básica do país. Muitos avanços já foram conseguidos, como as sugestões para a 
inclusão de tópicos de Estatística no currículo da disciplina de Matemática na Educação Básica e, 
também, o crescimento da área de pesquisa em Educação Estatística. Porém, muitos problemas ainda 
precisam ser resolvidos. Poucos são os professores formados com a capacidade de ensinar os 
conceitos estatísticos básicos em sua completude. Além disso, é comum encontrarmos nos materiais 
didáticos e nas aulas práticas em sala de aula uma ênfase generalizada nos cálculos numéricos e não 
no significado dos conceitos estatísticos. Sendo assim, os estudantes acabam por não perceber a 
Estatística como uma ciência que lhes permite organizar, coletar e analisar os dados gerados pela 
sociedade. 
 A educação, em geral, também precisa se adaptar. O jovem do século XXI se vê muito mais 
voltado para práticas virtuais e dinâmicas, consequentemente, pouco se dispõe e se interessa pelos 
métodos de ensino tradicionais. A falta de inovação nas aulas também acaba por desmotivar os 
alunos na escola, que se veem presos em uma rotina de aulas teóricas e exercícios, que não trazem 
significado algum para sua vida.  Portanto há a necessidade da inovação de novos métodos de ensino 
para promover o aprendizado com significado do aluno. A presente proposta envolve uma dinâmica 
em sala de aula, que coloca o educando como principal agente no desenvolvimento de seu 
conhecimento. Programamos uma sequência didática que envolve um experimento de Inferência 
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Informal a ser aplicado na Educação Básica. Faremos uma avaliação do aprendizado dos alunos, do 
trabalho do professor e da metodologia proposta. 

A motivação para esta pesquisa surgiu de constatações das dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas para se comunicarem e analisarem situações que envolvam dados e suas referências. Isto em 
parte, pode ser explicado, pelo aparecimento tardio da Estatística como parte obrigatória no ensino 
básico do Brasil. 

Como mencionado em Lopes et al (2010, pg. 12): “ ... o ensino e a aprendizagem da 
Estatística têm sido alvos de preocupações e pesquisas no cenário internacional desde a década de 
90, com o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento estatístico nos alunos”. No 
Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (ver Brasil, 1998, 2002) sugerem a abordagem clara de 
conteúdos e conceitos de Estatística. Desde então, muitos estudos têm sido desenvolvidos e a área se 
encontra em expansão, produzindo projetos de pesquisas em cursos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado. 

A Inferência Estatística é extensa e com técnicas que envolvem conceitos avançados sobre 
variáveis aleatórias que não são previstos no currículo da Educação Básica. Foi então que, desde o 
início do século XXI, muitos pesquisadores começaram a desenvolver uma nova linha de pesquisa 
que, lida com os principais conceitos e tipos de argumentos de cunho indutivo relativos à Inferência 
Estatística, mas sem o uso de seu maquinário formal. A ideia foi focar na discussão preliminar do 
assunto, tornando-o explorável na Educação Básica, criando a chamada Inferência Estatística 
Informal. Para uma reflexão mais profunda sobre as ideias envolvidas nessa nova linha de pesquisa 
consulte Zieffler et al (2008). 
 
Perguntas de Pesquisa 
 

O alvo principal deste trabalho é avaliar o efeito de uma sequência didática, para o ensino dos 
conceitos de população e amostra, envolvendo um experimento de Inferência Informal na Educação 
Básica. Pretendemos que a sequência mencionada, a ser disponibilizada a todos os professores, 
permita que o docente se sinta capacitado e empolgado para ensiná-la. Tendo em vista o cenário 
atual do ensino de Estatística, formularemos algumas perguntas de pesquisa: 

Pergunta 1: Podemos estimular os alunos, partindo da Inferência Estatística Informal e 

dentro de uma aula de investigação, a desenvolver afirmações de cunho indutivo?  
Pergunta 2: Por meio de um experimento de Inferência Informal em sala de aula, os alunos 

conseguiram desenvolver atitudes positivas em relação à Estatística?  
Pergunta 3: Eles conseguiram compreender os significados básicos de Inferência Estatística 

Informal? 
 
Quadro Teórico 
 

O presente quadro teórico está alicerçado nos estudos feitos por Ponte (2007) sobre 
investigação e a experiência de Inferência Informal com as ideias de população e amostra. Para 
descrever os aspectos cognitivos do desenvolvimento destes conhecimentos nos alunos, recorreremos 
às discussões sobre as ideias fundamentais da Matemática descritas em Machado (2005). Faremos, 
então, uma relação com a descrição dos conceitos de população e amostra, conforme descritos em 
Garfield e Ben-Zvi (2008).  

Como metodologia de avaliação dos alunos nos basearemos em Abrantes (1996) e na 
estrutura para o desenvolvimento do pensamento sobre Inferência Informal de Makar e Rubin 
(2009). Utilizaremos uma adaptação da pesquisa de atitudes SATS-36 (ver Vanhoof et al, 2011), que 
foi aplicada em alunos de disciplinas de Estatística. 



 

 Sendo assim, pretendemos mostrar que uma aula, estruturada em um ambiente de 
investigação, pode auxiliar no desenvolvimento do raciocínio informal dos alunos e contribuir para a 
construção, com significado, dos conceitos de população e amostra. 
 
Estrutura para as Investigações 
 

Uma atividade envolvida em um cenário de investigação deve ser uma viagem até algo 
desconhecido a partir de uma situação motivadora, um problema ou uma experiência. O importante a 
destacar é que, diferentemente de um problema, na exploração de uma atividade investigativa, o 
destaque é para o caminho que estamos percorrendo e não a resposta ao problema. Nesse contexto, é 
que Christiansen e Walther (1986) descrevem uma estrutura para aulas de investigações que 
envolvem três fases: Introdução da Tarefa, Desenvolvimento do Trabalho e Discussão 

Final/Reflexão. 
A Introdução a Tarefa pode ser feita de várias maneiras, porém com foco sempre no 

desenvolvimento dos alunos sobre os conceitos. Pode ser uma leitura em grupo, uma projeção de 
vídeo, ou uma aula preparatória. Também, o professor pode usar uma folha de atividades com os 
alunos. Essa etapa deve conseguir despertar o interesse do aluno e produzir uma boa dinâmica. Caso 
o aluno ainda não conheça este tipo de trabalho, é nesta etapa que o docente deve ter bastante cautela 
para não desmotivá-lo. 

É na fase do Desenvolvimento do Trabalho que pretende-se iniciar uma atitude investigativa 
por parte dos alunos. Importante destacar que durante esta fase, e diferente da anterior, o professor 
entra aqui como um orientador da atividade, mas o foco da investigação caberá aos alunos. O 
processo investigativo nesta fase compreende alguns passos fundamentais, sendo eles que os alunos, 
compreendam a situação proposta, consigam organizar os dados e formular perguntas. Em alguns 
casos, é nessa parte que eles propõem as hipóteses, discutem os resultados obtidos, e dependendo da 
dinâmica e dos alunos, podem até demonstrá-los.  

Na última fase desta estrutura, Discussão Final ou Reflexão, o professor deve incentivar os 
alunos a criarem suas conjecturas, com perguntas do tipo: o que parece que vai acontecer com os 
dados? Você percebe algum padrão? Será que é mesmo assim? Mas também, deve ser importante 
que os alunos consigam se comunicar e argumentar com convicção sobre os resultados obtidos. O 
professor entra como um orientador nesta etapa, para que o estudante consiga dizer o que pensou 
daquele resultado, quais processos ou evidências o levaram a fazer aquilo e o porquê é relevante para 
o estudo que está sendo feito. 
 
Inferência Estatística Informal 
 

A Inferência Estatística é hoje uma das partes mais estudadas da Estatística. Sua 
potencialidade de, a partir dos dados de amostras, inferir resultados para a população inteira, nos 
permite compreender diversos problemas da sociedade atual.  

Vivemos na era da informação e, cada vez mais, se faz necessário capacitar os alunos do 
século XXI para entender os princípios da Inferência Estatística. Isto envolve buscar trabalhar, na 
Educação Básica, suas ideias fundamentais.  

Nesse cenário é que começaram os estudos sobre possíveis alternativas, uma vez que 
trabalhar formalmente essas ideias na Educação Básica seria muito difícil, pois envolveria tópicos 
matemáticos não previstos nesse nível de ensino. Surge então a Inferência Estatística Informal e o 
artigo de Zieffler et al (2008) destaca alguns seus componentes:  

• Raciocínio sobre as possíveis características de uma população baseados na 
observação de uma amostra. 

• Raciocínio sobre as possíveis diferenças entre duas populações baseados sobre 
diferentes observações entre duas amostras dos dados. 



 

• Raciocínio sobre se deve ou não uma determinada amostra de dados (e resumo 
estatístico) ser provável (ou surpreendente), dada uma expectativa ou afirmação 
particular. 

• Fazer julgamentos, afirmações, ou previsões sobre populações baseado em amostras, 
mas não utilizando procedimentos formais de Estatística. 

• Articular evidências e argumentos para julgamentos, afirmações, ou previsões sobre a 
população, baseados em amostras. 

 
Uma Estrutura para a Aprendizagem da Inferência Estatística Informal 
 

No cenário de pesquisas sobre Inferência Informal, Makar e Rubin (2009) apresentam uma 
estrutura para o desenvolvimento do raciocínio envolvido na abordagem inicial sobre Inferência 
Estatística. Os autores classificam, de modo geral, três princípios chaves para o desenvolvimento do 
pensamento dos alunos sobre Inferência Informal: Generalização além dos dados; Dados como 

evidência e Linguagem Probabilística. 
A Generalização além dos dados se dá principalmente quando o aluno olha para os dados que 

tem em mãos e faz alguma inferência para uma população em específico. Em Dados como evidência 
se trabalha com a coleta dos dados em um contexto determinado para fornecer uma explicação 
implícita ou explícita de uma inferência que está sendo feita. Por último, a Linguagem probabilística 
aparece quando o aluno consegue descrever a situação com detalhes probabilísticos, inclusive sobre 
se a inferência feita foi razoável ou não. 
 
O ensino de Estatística por meio de um Cenário de Investigação 
 

Em um cenário de investigação, primeiramente precisamos de um tema e contexto que 
consiga criar problemas em abertos para podermos investigá-los. Para tanto, fazemos hipóteses sobre 
a questão de interesse, em seguida, coletamos os dados e, com ferramentas adequadas, vamos 
extraindo informações para descrever o problema investigado. Por fim propomos uma solução, uma 
resposta, ou descartamos o que formulamos. 

A estrutura de investigação de Christiansen e Walther (1986), mencionada acima e que tem as 
etapas Introdução a Tarefa, Desenvolvimento do Trabalho, e Discussão Final, pode se conectar com 
a estrutura proposta por Makar e Rubin (2009) para o desenvolvimento da Inferência Informal. No 
que segue detalharemos essa conexão. 

Quando olhamos para a etapa de Introdução a Tarefa, percebemos o destaque para a 
discussão da questão de investigação como, por exemplo: o que propor para ser investigado? Como 
isso será feito? Quais métodos serão utilizados? Quais as nossas hipóteses sobre o problema? No 
desenvolvimento de uma atividade de Inferência Informal estas perguntas se conectam com a 
Generalização além dos dados. 

Ao formular o Desenvolvimento do Trabalho na estrutura do cenário de investigação 
incluímos os testes, a coleta e visualização dos dados, a percepção de padrões, o detalhamento  das 
informações obtidas, tudo isto se conectando com a etapa Dados como evidência da Inferência 
Informal.  

Na última etapa do processo de investigação, Discussão Final, exploramos os argumentos 
dos alunos para explicar ou refutar a hipótese inicial. Percebendo as possíveis generalizações dos 
resultados, fazemos a ligação com a última etapa da Inferência Informal (Linguagem Probabilística). 
Identificamos os termos probabilísticos nas explicações dos estudantes. Sendo assim, a organização 
estrutural para o desenvolvimento de um cenário de investigação dentro da Inferência Estatística 
Informal foi resumida no quadro abaixo: 

 



 
Metodologia de Trabalho 
 

 Uma das responsabilidades mais difíceis que cabe ao docente e aos pesquisadores é a 
avaliação, que pode parecer simples, mas não é. Podemos ver a avaliação como uma forma de tentar 
mensurar se um objetivo foi alcançado e, com base nestas informações, planejar ou replanejar as 
metas inicialmente propostas. Sendo elas estabelecidas na organização da metodologia de trabalho. 
Para o professor, esta tarefa refere
o pesquisador isto se relaciona com a maneira como a in

Devemos ter cuidado com as diversas interpretações das metodologias de trabalho. Não 
podemos confundir e misturar a metodologia do projeto, do professor e o que será desenvolvido 
pelos alunos. Na pesquisa científica nossa fon
abrange os detalhes do que será feito em sala de aula, mas com um olhar geral do que está ocorrendo, 
visando à qualidade dos possíveis resultados a serem obtidos.

Nesta pesquisa será desenvolvida uma ativ
no Ensino Médio. Não há limitações quanto ao ano que será trabalhado, porém é importante que os 
alunos já possuam contato com gráficos, tabelas, frequências, medidas de tendência central e 
probabilidade.  

De acordo com a proposta curricular do Estado de São Paulo (ver São Paulo, 2008), o contato 
com estes conceitos deve ser visto até o 3°ano do Ensino Médio, quando se inicia a discussão sobre o 
que é Estatística e seus aspectos. Consideramos, assim, este
as noções básicas sobre Inferência Estatística de um ponto de vista informal.

A sequência didática será desenvolvida com uma turma do 3°ano do Ensino Médio de uma 
escola particular da cidade de São Paulo. Os alunos
Estatística, pois os assuntos eram geralmente deixados por último para serem ensinados e foram 
tratados apenas como um trabalho extra.

O tempo de execução será de aproximadamente seis aulas, no decorrer de um mês.
organograma a seguir, descreve suas partes.

 

 

ades mais difíceis que cabe ao docente e aos pesquisadores é a 
avaliação, que pode parecer simples, mas não é. Podemos ver a avaliação como uma forma de tentar 
mensurar se um objetivo foi alcançado e, com base nestas informações, planejar ou replanejar as 
metas inicialmente propostas. Sendo elas estabelecidas na organização da metodologia de trabalho. 
Para o professor, esta tarefa refere-se à maneira como sua aula foi organizada, em contrapartida, para 
o pesquisador isto se relaciona com a maneira como a investigação será desenvolvida. 

Devemos ter cuidado com as diversas interpretações das metodologias de trabalho. Não 
podemos confundir e misturar a metodologia do projeto, do professor e o que será desenvolvido 
pelos alunos. Na pesquisa científica nossa fonte de interesse está no processo investigativo, que 
abrange os detalhes do que será feito em sala de aula, mas com um olhar geral do que está ocorrendo, 
visando à qualidade dos possíveis resultados a serem obtidos. 

Nesta pesquisa será desenvolvida uma atividade, que apresentaremos a seguir, para ser aplicada 
no Ensino Médio. Não há limitações quanto ao ano que será trabalhado, porém é importante que os 
alunos já possuam contato com gráficos, tabelas, frequências, medidas de tendência central e 

De acordo com a proposta curricular do Estado de São Paulo (ver São Paulo, 2008), o contato 
com estes conceitos deve ser visto até o 3°ano do Ensino Médio, quando se inicia a discussão sobre o 
que é Estatística e seus aspectos. Consideramos, assim, este o ano ideal para trabalhar com os alunos 
as noções básicas sobre Inferência Estatística de um ponto de vista informal. 

A sequência didática será desenvolvida com uma turma do 3°ano do Ensino Médio de uma 
escola particular da cidade de São Paulo. Os alunos pouco tiveram contado com os conteúdos de 
Estatística, pois os assuntos eram geralmente deixados por último para serem ensinados e foram 
tratados apenas como um trabalho extra. 

O tempo de execução será de aproximadamente seis aulas, no decorrer de um mês.
organograma a seguir, descreve suas partes. 

 

ades mais difíceis que cabe ao docente e aos pesquisadores é a 
avaliação, que pode parecer simples, mas não é. Podemos ver a avaliação como uma forma de tentar 
mensurar se um objetivo foi alcançado e, com base nestas informações, planejar ou replanejar as 
metas inicialmente propostas. Sendo elas estabelecidas na organização da metodologia de trabalho. 

se à maneira como sua aula foi organizada, em contrapartida, para 
vestigação será desenvolvida.  

Devemos ter cuidado com as diversas interpretações das metodologias de trabalho. Não 
podemos confundir e misturar a metodologia do projeto, do professor e o que será desenvolvido 

te de interesse está no processo investigativo, que 
abrange os detalhes do que será feito em sala de aula, mas com um olhar geral do que está ocorrendo, 
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alunos já possuam contato com gráficos, tabelas, frequências, medidas de tendência central e 

De acordo com a proposta curricular do Estado de São Paulo (ver São Paulo, 2008), o contato 
com estes conceitos deve ser visto até o 3°ano do Ensino Médio, quando se inicia a discussão sobre o 

o ano ideal para trabalhar com os alunos 

A sequência didática será desenvolvida com uma turma do 3°ano do Ensino Médio de uma 
pouco tiveram contado com os conteúdos de 

Estatística, pois os assuntos eram geralmente deixados por último para serem ensinados e foram 

O tempo de execução será de aproximadamente seis aulas, no decorrer de um mês. O 

 



 

A intenção será fornecer o material para os alunos e aplicar a atividade, com a intervenção do 
pesquisador como professor. Será utilizada uma aula para os Testes Iniciais, podendo ser no horário 
das aulas ou em outro momento oportuno. As demais aulas lidam com a parte de Investigação em 
Sala de Aula. Por último, em uma aula, será o momento dos Testes Finais. 
 
Considerações Finais 
 

Destacamos a seguir alguns pontos para serem aprofundados no presente trabalho. 
Na metodologia de avaliação precisamos descrever a forma de coleta e a análise posterior dos 

dados. Para isso, precisamos refletir como faremos a coleta de dados em aula, os cuidados com a 
entrevista e o modo como serão feitas as gravações. Para os testes, ainda precisamos aprimorar sua 
confecção e descrever as ferramentas de análise qualitativas e quantitativas que serão utilizadas. 

No material didático, falta aprofundar a relação dos itens estruturais de investigação 
(Introdução a Tarefa, Desenvolvimento do Trabalho e Reflexão Final) com as etapas de Inferência 
Estatística Informal (Generalização além dos dados, Uso dos Dados como evidência e Linguagem 

probabilística). A lista de referências será completada e atualizada. 
Em termos de cronograma, nossa expectativa é a aplicação da sequência didática no começo 

do 1°semestre de 2016. A partir daí realizar a análise dos dados obtidos e a finalização da redação de 
dissertação. A data prevista da defesa seria no final do 2°Semestre de 2016. Esperamos que a 
dissertação possa fornecer um material interessante para o ensino dos conceitos de população e 
amostra na educação básica.  
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