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o entendlmento dos fen6menos aleat6rios. ou estocasticos, associ ados a ideia do
Jc;JSO. eXlge urn rJeiocinio diferente dos fenomenos deterministicos em que se utiliza 0

rJelocinlo dedutivo. 16gieo matemallco. baseado em relac;:6es causais. Os fenomenos
:.J!eJtonos. que envolvem 0 aeaso. e onde a inceneza esta presente s6 podem ser explicados
peb teonJ da probabilidade que nos fomece uma quantifieac;:ao dessa incerteza e a maneira
de pensar neeessana ao entendimento e a descric;:ao desses fenomenos.

A leonJ da probabi!Jdade. na qual se baseiam as tecnieas de inferencia estatfstica,
e urn Importante ramo da Mate.llallca que surgiu no seeulo XVII, na Fran~a, com os
eSludos dos Jogos de azar feito par dOis grandes matematicos, Blaise Pascal e Pierre Fermat
(1654 i e desenvolveu-se ao longo dos seculos seguintes tomando-se entao a linguagem
Jdequada para descrever preclsamente sltuac;:6es do mundo real onde a incerteza esteja
presente e uma ferramenta fundamental ao estudo da Estatistica.

As tecnicas da Estatfstica Descritiva, de coletar e de organizar dados, por sua vez,
s;io ull!Jzadas desde a cpoca dos romanos, quando 0 Estado ja realizava censos sobre a
popular; ao. com finalidades fiscais e mi!Jtares. A pr6pria expressao Estatfstica tern sua
on gem na palavrJ latina "status", que significa Estado e foi originalmente utilizada para
deslgnar conJuntos de dados sobre urn p<Jis, tais como: 0 numero de habitantes, 0 numero
de empregados, a produr;ao agricola ou industrial, 0 volume de comercio e outras
mformar;6es de interesse.

No entanto, a teoria estatfstica que tern como objetivo 0 desenvolvimento de
metodos de decisao em situac;:6es de incerteza, a partir da analise de dados provenientes da
reailzar;iio de expenmentos ou de processos aleat6rios, e relativamente recente, foi apenas
a partir de 1920 com Ronald A. Fisher (1890-1962) que se desenvolveu a inferencia



estatfstica. A partir de entao a inferencia estatfstica, inicialmente utilizada no estudo de
experimentos agrfcolas, passou a ser aplicada as mais variadas areas do conhecimento, nas
ciencias naturais, nos fenomenos economicos, e sociais, e em experimentos de engenharia,
medicina, psicologia, metereologia, pedagogia, assim como em todas as areas do
conhecimento onde se coleta e analisa dados.

A importancia da Probabilidade e Estatfstica nao se deve apenas as suas inumeras
aplica<;5es, mas tarnbem it sua necessidade para a compreensao dos fenomenos aleat6rios
observados em nosso cotidiano e para a tomada de decisao perante as situa<;5es de
incerteza com que nos depararnos freqUentemente e ainda por sua rela9ao com as ideias de
liberdade e determinismo.

Acreditamos, portanto, na importancia de se iniciar 0 ensino dos conceitos
probabilisticos e da analise estatistica desde 0 ensino fundamental, pais, embora 0 mundo
tenha muito de aleat6rio e poueo de determinfstico, no ensino, nos cumculos escolares, a
Probabilidade e a Estatistica ocuparn urn lugar muito discreto nos cursos superiores e
pratlcamente inexistem no ensino fundamental e medio, apesar de estar previsto 0 seu
ensmo nos parametros cllT1culares nacionais para 0 terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental.

\' en fIcamos que quando penetrarnos no amago da materia, nas partfculas
subatomlcas, a inceneza desempenha urn papel essencial nao se podendo determinar
e\ atamente e ao mesmo tempo a posi 'rao e a velocidade das partfculas. Essa
mdetermmayao, no entanto, certamente nao indica uma ausencia de leis, mostra apenas
que a~ leIS sac de outro tipo, de natureza probabilistica. Verificarnos, dessa forma, que a
Probabilldade e a Estatisti~a desempenham urn papel importante no entendimento da
natureza, dcvendo-se. portanto. dedIcar uma maior aten<;ao ao ensino do conhecimento
estocastlco em nossas escolas, para que 0 mesmo fap pane da forma<;ao de nossos jovens.

A aJeatonedade est::' prcsente nao apenas na mecfmica estatistica e na mecfmica
quiintIca. mas se manifesta tambem em muitos fenomenos naturais, assim como ern
dl versas sItu3yOeS com que nos deparamos em nossas vidas.

o Mundo e probabilistico. Vlvemos rodeados por fenomenos aleat6rios de diversos
tlpos. como por exemplo: Fenomenos ffsicos: temperaturas mfnimas e rnaximas diarias,
quanudade de chuva anual, alturas das mares oceanicas, ocorrencia de fenomenos naturais
tals como terremotos ou furac6es; fenomenos biol6gicos: caracterfsticas hereditanas,
como sexo, cor dos olhos, altura. caracteristicas intelectuais e emocionais; fenomenos
economlcos: produ'roes de produtos agrfcolas. produ<;5es de produtos industriais,
componamentos de mercadcs. evoluq ao de estoques, indices de pre~os, indices de
inOayao: fenomenos soclais: evoluq ao da popula'rao, indices de mortalidade, indices de
desemprego. indices de analfabetismo. assim como resultados de pesquisas de opiniao
publIca sobre os mais diversos assuntos. Deparamo-nos, entao, em nosso cotidiano corn
uma infmidade de fenomenos nao deterministicos. AJem de que, a nossa pr6pria condi~ao
humana encontra-se envo)ta na inceneza quanto ao futuro, seja com rela~ao ao nosso
tempo de vid.1, a possibihdade de ocorrencia de doen~as, acidentes, assaltos e outros
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imprevistos. Devemos, portanto, fornecer aos alunos desde 0 inicio do processo de
escolariza~ ao uma forma~ ao estatistica necessaria ao entendimento da realidade que os
cerca e que lhes possibilite, no futuro, 0 exercfcio consciente da cidadania.

No entanto, estamos habituados a raciocinar com situa~oes em que, quando as
premissas sac verdadeiras e nosso raciocinio e valido, podemos afirmar categoricamente
nossas conclusoes. Isto e, uma argumenta~ao valida nos fornece uma classe de
conclusoes, as quais sac totalmente verdadeiras, desde que as respectivas premissas
tambem 0 sejam. Dma inferencia probabilistica, par outro lado, pertence a uma classe de
conclusoes que, referindo-se a urn conjunto de realiza~oes, pode para urn caso particular
ser falsa, mesmo que as premissas sejam verdadeiras. Algumas vezes, nao podemos decidir
com certeza, nesses casos dizemos que a decisao e tomada sob a condi~ao de incerteza.
Em uma escolha sob a condi~ao de incerteza nao sabemos qual resultado ocorrera,
sabemos apenas quais resultajos poderao ocorrer. Suponhamos, no entanto, que possamos
avalJar quao provavel e cada urn dos resultados possfveis. Nesse caso estamos diante de
urn problema de escolha sob r~sco, para 0 qual existe uma I6gica especial desenvolvida pela
teoria da probabilidade.

Assim, por exernplo, se em urn lote da produ~ao de certo tipo de pe~a nao existir
nenhuma pe~a defeituosa, selecionando-se uma pe~a ao acaso do lote pode-se afirmar com
absoJuta ceneza que ela sera boa. No entanto, se apenas 90% das pe~as do lote nao sac
dcfelluosas. entao. selecionando-se urna pe~a ao acaso do lote ela tanto podera ser boa
quanto defeltuosa. Sabernos apenas que e rnais provavel que a pe~a selecionada seja boa,
ISlO e. pode-se afinnar apenas que existe urna probabilidade igual a 0,9 de que ela seja boa.
\'enflcamos. entao. que nao ha urna inferencia necessaria entre uma premissa que se
rcfIra J dlstnbui~ao de urna classe e uma conclusao relativa a urn unico elernento da
elasse. A unlca eOlsa que se pode afinnar nesse caso e a freqUencia relativa do numero de
vCles que sao verdadeiras tais conclus6es. quando sac verdadeiras as premissas.

Michael Polany em seu livro "Personal Knowledge" nos apresenta outro exemplo
do significado de uma afinna~ ao probabiJistica, a partir do modele de urn atorno de
hldrogcnlO apresentado peJa ffsica quantica. 0 modelo nos fomece, para cada urn dos
InfInllOSpontos do espa<;:o.urn numero fi r) que e uma fun<rao da distancia r do eletron ao
nueleo Estc.:numero indica a probabdldade de se encontrar urn eletron de urn :Horno de
hldrogcnIO em urn ponto p.,nlcular ou em qualquer outro ponto que esteja a mesma
dlsLlncl<J r do nueleo. Essa afinna<;:ao nao pode ser contradita por qualquer even to que se
possa concebcr. pelo simples fato de que admite que 0 elt~tron possa ser encontrado, ou
nao. em urn delenninado lugar em ceno instante.

Polany comenta:
"Embora afinna\=oes desse upo seJarn ambfguas, considerando que existe urn

Significado ern atribuir urn valor nurnenco a probabilidade de encontrarmos urn eletron em
uma dado posl<;:iioern delenninado Instante, tal indica<rao nos fomece urna restri~ao a essa
amblguldade e uma orienta<rao para a nossa participa~ao pessoal no even to ao qual se
referc a afinna~ ao probabiJistica. Se nos afrouxarmos nosso detenninismo objetivo e nos
voltarmos para 0 senso cornurn, verificamos que fazernos estirnativas de eventos regidos
pcb lei do acaso. Quando fazemos estimativas sobre a ocorrencia de tais eventos, e se sua
probabilldade e expressa numencamente, esse nurnero nos orienta e expressa
completamente a nossa avalia<;:ao".



o objetivo cia inferencia estatistica e a obten~ao de informa~oes sobre a
popula9ao de interesse, por meio de resultados obtidos na observa~ao de amostras
extraidas dessa popula9aO. Assim por exemplo, nas ciencias em geral e na Engenharia em
particular sac utilizadas as tecnicas estatisticas para planejar e realizar experimentos e para
analisar os resultados obtidos, tirar conclusoes e tomar decisoes sobre novos produtos e
processos. No processo de indu9ao da inferencia estatistica e feita urna extensao do
particular (amostra) para 0 geral (popula9 ao). Devido as varia~ oes amostrais tais
extensoes nao podem ser feitas com absoluta certeza, mas apenas sob a condi9ao de
incerteza, a qual e medida em termos de probabiliciade.

As estatisticas sac variaveis aleat6rias definidas como fun90es dos valores das
amostras. Dessa forma, a Estatistica sendo urn conjunto de tecnicas matematicas de
tratamento de dados numericos resultantes cia observa~ao da realiciade, esta sujeita a uma
serie de imprecisoes, devidas a vanos fatores, tais como:

a) Procedimento amostral adotado: a falta de representativiciade das amostras,
decorrentes de amostras viciadas ou muito pequenas, podem conduzir a resultados falsos.
Como a inferencia estatistica tern como objetivo tirar conclusoes sobre a popula~ao a
partir dos resultados observados nas amostras da popula9ao, 0 processo de amostragem
utibzado, para desempenha papel fundamental, para que se obtenha amostras
representativas da popula9aO e a valiciade das conclusoes obtidas sobre e5sa popula<rao.

Mesmo que as amostras sejam representativas, a dificulciade cia elabora<rao de
questlonarios obJetlvos e elaros e muitas vezes a irnprecisao dasrespostas, podem conduzir
alnforma~oesincorretas.

Muitas vezes considerarp-se as estatisticas como se fossem exatas, encarando-as
como uma fotografia da realidade. quando ao inves disso sac muito mais 0 resultado de
uma observa~ao, de uma modelagem cia realiciade, e, portanto, nao se pode entende-Ias
sem se estudar 0 processo de observac; ao estatistica.

Esse fato foi ressaJtado OOfBesson (1995):

"Toda observa~ao estatfstica e afetada por urn certo grau de inexatidao, cuja
est!mati va e incerta. Erros de observac; ao e de amostragem se combinam, entao, para
Impedlf que as cifras sejam algo diferente de aproxima90es. Sem serem falsas, elas nao
podem atinglr a exatidao. Se as estatfstIcas fossem apenas urn reflexo (concep~ao
fotografica), disporiarn de urn criterio de verciade (a exatidao). Nao e este 0 caso: As
estatfsticas nao provem da denotac;ao mas cia conota<rao, pois e 0 contexto, 0 contorno,
que delcrmma seu sentido".

b) Utillzac;ao de indices e valores centrais: Em nosso cotidiano observamos
freq Uentemente contesta90es das pessoas do povo as cifras, como por exemplo, ao fndice
de infla~ao, julgando-o bern inferior ao aurnento real dos pre<yos pagos pelos produtos e
servi ~os. Essas constatac;oes decorrem do fato de que as estatfsticas sintetizam as
Informa~oes, rcpresentando, portanto, a media das sitlla<yoes e nao as situa<yoes
mdi vlduals. As estatisticas s6 apreendern indices da realiciade, e a infla9aO e apreendicia
pela media dos prec;os no varejo (lndlce de prec;os).



A objetivac;ao estatistica em seu esforc;o na abstrac;ao das particularidades
individuais para atingir as massas libera a subjetividade, pois a informac;ao global
freqUentemente nao e pertinente. Esse fato e muito hem ilustrado pela seguinte anedota:
muitas pessoas se afogaram em urn rio cuja profundidade media era de urn metro, com uma
fraca dispersao (media). 0 que nao impede que haja buracos de 2 a 3 metros.

A confusao entre 0 fndice e a realidade, entre 0 indicador e 0 fenomeno que ele
representa provocam a rejeic;ao das estatisticas, em decorrencia da concepc;ao absolutista
do conhecimento.

Embora 0 conhecimento estatistico seja essencial para a compreensao dos
fenamenos observados no mundo ffsico que e essencialmente aleat6rio, 0 conceito de
alealono nao e familiar aos nossos alunos de engenharia e dos cursos superiores em geral.
Isso se deve ao fato de que em toda a sua fonnac;ao anterior, nas varias disciplinas, os
fen amenos eSludados foram apresentados como sendo detenninfsticos, evitando-se a
Intcrpreta~ ao de toda componente de variar;:ao aleat6ria.

A concepr;:ao do conhecimento predominante em nossas escolas continua sendo a
cartesiana. a qual utiliza a imagem de uma cadeia linear para a construr;:ao do
conhecimento, em que se 0 objeto de estudo for complexo deve-se decompo-Io em partes
malS SImples ate que se possa ter ideias claras e distintas sobre cada uma dessas partes,
parJ que em seguida 0 obJeto possa ser reconstitufdo atraves do encadeamento 16gico de
suas parte:,. panIndo-se sempre do Simples para 0 complexo, obedecendo-se uma seqUencia
linear rigida.

Com base nessa conce~ ao do conhecimento, na pratica docente em sala de aula,
em geral. se pane da teoria, dos casos mais simples para os mais complexos, com os
assuntos tratados separadamente, em uma idealizar;:ao da realidade, para em seguida se
compor esses conhecimentos na aplicar;:ao a solur;:ao de problemas, tambem, partindo-se
dos mais simples ate se alcanr;:ar os mais complexos que estao mais pr6ximos dos
encontrados na rea!idade. Embora, em geral, se reconher;:a ser conveniente se partir do
concreto para a abstrato. essa pratica pedag6gica, em que se parte cia teoria para os
exercfcios. cammha no senti do contrario, isto e, parte-se do abstrato para 0 concreto.

o Ensino da Estatistica concentrou-se inicialmente principalmente na inferencia
probabilfstica baseada na Matcmatica e os cursos eram excessivamente te6ricos. A partir
de 1960, com 0 rapido desenvolvimento da tecnologia da informac;ao surgiu a
oportumdade da realizar;:ao de analise de dados reais. No entanto atualmente com a
disponibilidade dos programas estatisticos tomou-se possivel realizar-se analises
complexas, muitas vezes sem 0 completo entendimento daquilo que esta sendo feito.



Conforme nos afrrma Des F. Nicholls:

"Com a facilidade do uso dos programas estatisticos agora disponiveis existe para
urn usuano peri6dico a possjbilidade de realizar analises tecnicamente dificeis sem 0

entendimento completo do que esta sendo feito. Do ponto de vista do ensino, enquanto
outrora os estudantes aprendiam a teoria mas nao tinham facilidades computaeionais para
implement a-la, agora eles tern a capacidade computacional para empreender tecnicamente
analises complexas, sem a base te6rica para 0 completo entendimento dos resultados que
estao sendo gerados. A realiza~ao de urn apropriado equilibrio entre a teoria e a aplica~ao
sera 0 maior desafio para 0 futuro". (Nicholls 2001).

Acredito que a busca desse equilibrio entre a fundamenta~ao matematica dos
metodos estatisticos e as apIica~oes desses metodos a situa~oes contextualizadas, com
sIgnificado para 0 aluno, e entre 0 estudo das componentes deterministica e aleat6ria dos
fenomenos observados seja 0 caminho a ser perseguido no ensino da Probabilidade e da
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Estatfstlca.

Sendo a probabilidade urn ramo da Matematica ela tern side ensinada por
mJtcmaucos. em geral privileglando-se a teoria axiomatica da probabilidade, a abordagem
empincJ dos conceltos envolvidos nos fenomenos probabilfsticos. A Estatistica, por sua
vcz. tendo seus fundamentos IIa Matematica tambem foi inicialmente apresentada como
uma mferencia probabilfstica baseada na Matematica. Sem as facilidades computacionais
alcan ~adJs com os atuais program as estatfsticos disponfveis para computadores
eietronlcos, os cursos eram ncesslvam~nte te6ricos, enfatizando-se os aspectos
mJtcm3tlcos dos metodos estatlstlcoS e a sua aplicac;ao a situac;oes idealizadas muitas
vczcs dlstantes da realidade dos ~Junos. AlCm disso, os cursos introdut6rios a Estatistica
focallzavam pnnclpalmente a componente determinfstica dos fenomenos aleat6rios, nao se
desemolvendo no aluno 0 pensamento estocastico (probabilfstico e estatfstico).

Defendemos que a Probabilidade e a Estatfstica sejam ensinadas desde 0 curso
fundamental e nao apenas no curso supenor como em geral ocorre atualmente, para que 0

pensamento estocastico seja introduzido desde 0 infcio da escolarizac;ao e 0 aluno adquira
a habIlldade de interpretar a variabilJdade e de encara-la como urn aspecto da vida. Dessa
forma 0 aluno recebera uma educac;ao em que 0 equillbrio deterministico/aleat6rio sera
restaurado e percebera que a Estatfstica nao e apenas re)evante mas vital no nosso
coUdlano e para 0 entendimento da realidade que nos cerca, Com uma formac;ao totalmente
determmfstlca, as pessoas querem utilizar esse mesmo tipo de raciocfnio determinfstico
para as afirmac;oes estatisticas, Assim, por exemp)o, podemos citar situac;oes c6micas do
upo:



Urn casal com quatro filhos sendo informado de que para cada cinco crian~as que
nascem no mundo uma e chines a, decide nao ter mais filhos para nao aumentar a
popula<;ao de chineses.

au ainda, uma pessoa decide vlaJar em uma empresa aerea na qual ocorreu
recentemente urn acidente, a partir da informa<;ao de que nessa empresa ocorre, em media,
urn acidente a cada 100.000 veos e, portanto, nao devera acontecer outro acidente nos
pr6ximos 100.000 veos.

Conforrne ressalta Branco (2000), uma dificuldade associada ao ensino das
probabilidades resulta do conflito freqUentemente verificado entre as probabilidades de
acontecimentos e a intui<;ao que os estudantes e as demms pessoas tern dessas
probabilidades e que refletem as suas experiencias com 0 mundo a sua volta. llustra esse
fato a conhecido problema das idades. Quando perguntamos aos alunos de uma classe com
mais de 50 alunos se e grande ou pequena a probabilidade de haver pelo menos dois alunos
n:.l classe amversariando no mesmo dia, geralmente os alunos respondem que a
probabilidade e pequena, e no entanto, como e facil deduzir, essa probabilidade e superior
4.l0.5 se 0 n umero de alunos e igual a 23 e e superior a 0,99 se 0 numero de alunos e igual
a 60 (admitIndo-se que a amostra e aleatoria). A falha de intui<;ao deve resultar do fato de
nao ser freq uente conhecerrnos pessoas que aniversariam no mesmo dia que nos.

Para se desenvolver 0 pensamento estocastico, de acordo com a perspectiva
construtlvlsta do conhecimento, 0 aluno devera vivenciar situa<;5es concretas que lhe
pcrmltam construir suas pr6prias intui<;5es sobre os conceitos estocasticos, atraves da
mteraryao de suas no<;5es subjetivas com esses conceitos.

A panir dessa visao acreditamos que a constru<;ao dos significados dos conceitos
envolVldos no ensino da Estatistica, pode ser facilitada partindo-se de exemplos
contextu4.lIIZadose com significado para os alunos, ou de pequenos projetos em suas areas
de Interesse. privilegiando-se a analise de dados experimentais com 0 auxflio do
computador.

o comite da American Statistical Association (ASA) e a Mathematical Association
of Amenca (MAA) aprovaram a seguinte orienta<;ao curricular para urn moderno curso
mtrodut6no de Estatistica:

1. Enfatizar os elementos do pensamento estatistico

(a) a necessidade dos dados
(b) a imponancia da obten<;ao dos dados
(c) a onipresent;a da vanabilidade
(d) a medida e modelagem da variabilidade

2. Incorporar mais dados e conceitos, menos receitas e repeti~oes. Sempre que
possivel, utilizar calculos automaticos e graficos

(a) utilizar, sempre que possivel, dados reais
(b) enfatlzar os conceitos estatisticos
(c) basear-se em computadores ao inves de receitas computacionais
(d) tratar as derivat;5es formais como de imponfmcia secundaria



3. Encorajar uma aprendizagem ativa, atraves das seguintes altemativas a
leitura:

(a) discussao e resoluqao de problemas em gropos
(b) laborat6rio de exercfcios
(c) demonstraq6es baseadas em simulaq6es com dados
(d) apresentaq6es crais e escritas
(e) projetos em gropos ou individuais.

A importancia de enfatizar os conceitos foi destacada por Moore (1992):

..A Estatfstica tern sell proprio significado, seus pr6prios e distintos conceitos e
modos de raciocfnio. Este seria 0 coraq ao do ensino da Estatistica para iniciantes de
qualquer nivel de sofisticaqao matematica".

Para tentar superar a dificuldade dos alunos no entendimento dos conceitos
envolvldos nos metodos estatfsticos.ao inves introduzir esses conceitos a partir de
defJnl~oes. em geral sem nenhuma rela~ao com situac;6es concretas, e de priorizar a
oblen~~10 e Justificac;ao do modele matematico, passamos a dispensar maior atenqao a
compreensao da realidade e dos resultados obtidos atraves da experimentaq ao, a partir do
estudo de sua componente alealOria.

Passamos entao a aplicar uma nova pratica docente no ensino da Estatfstica, na qual
0" assuntos SQO sempre inuodu::.idos a panir da discussao de exemplos nas areas de
mteresse dos alunos, para somenle durante a sua resolu~ao ir-se apresentando os model os e
os metodos estatistlcos aproprlados para a analise e interpreta~ao estatistica dos dados,
hem como a formulaqao matcmatlca correspondente. Com isso temos notado urn aumento
do mteresse dos alunos no aprendlzado cia Estalfstica. facilitando 0 entendimento dos
slgm fJcados dos conceIlOS. e proplclando 0 desenvolvimento das competencias e
habJlldades necessanas para projetar e conduzir experimentos e para interpretar os seus
resultados. Acredilamos. que e:;la nova pratlca onde se parte de exemplos nas areas de
mteresse dos alunos. seJa mais adequada para a construc;ao do conhecimento estatfstico
pelos alunos e para a sua aplicaqao no exercicio de suas futuras atividades profissionais, do
que a pratlca usualmente adotacia em que 0 Professor se tom a urn simples transmissor de
mformaq6es. numa sequencia linear pre-definida e a ser rigidamente desenvolvida.

Conforme nos sugere David S. Moore:

"A Ideia central da nova pedagogia e 0 abandono do modele de transferencia de
mfomzar;iio em favur de urn ponto de vista constmtivista da aprendizagem: Os estudantes
nao sac vasos vazios a serem cheios com 0 conhecimento derramado pelos professores;
eles inevitavelmente constroem seu proprio conhecimento combinando suas experiencias
presentes com seus conceltos existentes". (Moore 1997).



Para que isso possa ocorrer a grande maioria das pesquisas em ensino e
aprendizagem sugerem-nos que e necessaria uma variedade de atividades, incluindo
discuss5es em gropos, trabalhos pniticos, pnitica das tecnicas importantes, resolu~ao de
problemas, aplica~ 5es a situay 5es do cotidiano, trabalhos de pesquisa e exposi~ao pelo
professor.

A pnitica docente no ensino da Estatistica na qual se parte de exemplos nas areas de
interesse dos alunos atraves da analise de situay5es concretas, para somente em seguida se
desenvolver as abstra~5es atraves dos model os matematicos correspondentes e dos
metodos estatisticos apropriados para a analise e interpreta9ao dos dados, devera facilitar
o entendimento dos significados dos conceitos estocasticos, aumentando a motivayao dos
alunos e provocando a melhora do aproveitamento.

Sabemos que para uma compreensao adequada dos metodos estatisticos e
nccessano 0 desenvolvimento da intui~ao probabilistica. No entanto, embora a incerteza
eSICJapresenle no cotidiano de nossas vidas e a Probabilidade e a Estatistica forne9am uma
filosofia do acaso essencial para a compreensao da realidade, capacitando os individuos a
IOmarem dcclsoes perante as inumeras situa~oes de incerteza presentes em seu cotidiano,
dC\ldo ao carater excessivamente detenmnista dos cUrrlculos escolares, esse conhecimento
eSIOCtSllCOe praticamente inexistente no ensino fundamental e se resume a algumas
poucas noqoes de Pr0babilidade no ensino medio .

.A Import£mcla da Estatistica no curriculo e destacada na afirma9ao de Ponte e Fonseca
12(00)

"E preClSOultrapassar definlllvamenle a no~ ao de que a estatistica se reduz a umas
lantas fonnas dc representar dados em graficos e tabelas e a execu~30 de certos calculos
para delerrmnar a media ou 0 desvlo padrao. A estatistica, encarada como urn dominie de
conccIlualIzaqao dos processos de coleta. analise e interpreta~ao de dados constitui uma
Inlerface fundamental entre a matemattca e a realidade, indispensavel numa verdadeira
cducaq ao pard a cidadania e para uma mterven~ao ativa nas diversas atividades. E esse 0
lugar que deve assumir no curriculo."

lima eqU1vocada visao determmista da realidade provoca no aluno ingressante no
ensInO supcnor a falsa impressao de que em tudo existe uma certeza absoluta.
Considerando-se que a cada questao corresponde uma (mica resposta possivel,
desprezando-sc 0 acaso, e nao se admltindo nada de intermediario entre 0 verdadeiro e 0
falso.

A nova pratica de ensino propoe que os alunos passem de uma atitude de ouvintes e
leltores para uma particlpa~ao atlva. Assim como se chega ao conhecimento da natureza de
fonna empinca, 0 ensino da Estatistica tambem deve ser baseado na experimentay30
atraves de pequenos projeros, a serem desenvolvidos com 0 auxilio do computador,



envolvendo assuntos de interesse dos alunos. 0 fate de se partir de exemplos
contextualizados em areas de interesse dos alunos, devera propiciar-lhes uma maior
oportunidade para 0 entendimento dos fenomenos aleat6rios, facilitando a constru~ao dos
significados dos conceitos envolvidos no ensino da Estatistica.

Certamente a familiaridade com os fenomenos aleat6rios, estudados pela
Probabilidade e a Estatistica, adquirida no ensino pre-universitario, propiciara ao aluno
uma imagem mais equilibrada da realidade que 0 cerca, onde 0 deterministico e 0 aleat6rio
estejam sempre presentes.

Considerando que conhecer e construir e reconstruir significados continuamente,
mediante 0 estabelecimento de rela~6es de multipla natureza, acreditamos que 0

desenvolvimento dessa visao aleat6ria do mundo podera facilitar a constru~ao dos
slgnificados dos conceitos envolvidos no ensino da Estatfstica, influenciando positivamente
o seu aprendlzado nos cursos superiores e facilitando 0 desenvolvimento de habilidades
para a apllca~ ao das tecnicas estatisticas na interpreta~ao e resolu~ao de problemas
en\'o]vendo dados experimentais.

B~sson. J L: A Ilusao das Estatistlcas. Editora da Universidade Estadual Paulista, Sao
P:.lUlo. 1995.

:-"1uore.S. D.: Teaching statistics as a respectable subject. In Statistics for the Twenty-First
Ccntury. Eds. F.S.Gordon & S. P. Gordon, pp 14-25, Washington, D. c.:
\bthematlcal Association of America.1992.

\1uorc. S D.: !\ew Pedagogy and 0:ev. Content: The Case of Statistics, International
Sl:il1SllcaJReVIew. ~1exlco. 1997.

:\ Ichol h D. F.: Future Directions for the Teaching and Learning of Statistics at the Tertiary
Levcl. InternatIOnal Statistical ReView. Mexico, 2001.

Polany). M.: Personal Knowledge. Routledge and Kegan Paul, Londres, 1958.

Ponte. J. P. e Fonseca. H.: A Estatistica no curriculo do Ensino Basico e Secundario.
EnsIno e Aprendlzagem da Estatistlca . Loureiro, C. Oliveira, F. Brunheira, L.
Unlvcrsldade de Lisboa. 2000.


