
 

 
1 

 

 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ESTATÍSTICA POR MEIO DE 

PESQUISA 

 

Jean Filho Gonçalves1 

Geci José Pereira da Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

No meio acadêmico, muito se é debatido sobre propostas de metodologias educacionais, 

bem como sua efetividade, vantagens e limitações de cada uma. As metodologias ativas 

partem do princípio de  que o aluno deve ser o protagonista do seu aprendizado, 

não o professor como comumente o é, segundo Morán (2015),“a sociedade conhecimento 

é baseada em competências cognitivas [...] que exigem proatividade, colaboração, 

personalização e visão empreendedora”. Esta proatividade é essencial para conduzir 

projetos ativos numa escola. Com esta perspectiva foi elaborado um projeto de pesquisa, 

a ser conduzido pelos alunos, a fim  de trabalhar os conceitos estatísticos do ensino médio. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto consiste em promover a necessidade dos conceitos estatísticos, através da 

pesquisa. Realizar uma pesquisa é um processo simples, apesar de trabalhoso, que leva a 

resultados “crus” todavia o que a torna importante e útil é a análise feita posteriormente. 

Para tanto, surge a necessidade de formas, algoritmos que fornecem que possibilitam o 

tratamento dos dados da amostra e suas devidas interpretações.    

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi aplicado no turma 3° A. No primeiro dia de aplicação: o projeto foi 

explicado, seus objetivos e resultados esperados esclarecidos, não houveram muitas 

dúvidas nesta etapa; os alunos se dividiram em trios e começaram a discutir os temas de 
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pesquisa e as perguntas a serem feitas; foram orientados a elaborar perguntas objetivas 

para gerar gráficos posteriormente. Os alunos demonstraram altivez e energia para 

realizar a atividade, após alguns minutos de discussão foi feita orientação com cada grupo 

separadamente para verificar a qualidade das perguntas obtidas. 

Os alunos ficaram uma semana sem aula, era a semana em que os professores se 

reúnem para tratar dos assuntos da escola junto ao coordenador. Logo, na próxima aula 

os alunos deveriam apresentar o levantamento de dados advindos da pesquisa. 

Surpreendentemente nenhum aluno cumpriu com a tarefa. Sem dados não havia como dar 

continuidade ao projeto, também estava fora de cogitação estender a prazo para entrega 

como foi solicitado pelos alunos, dado que o bimestre escolar estava no fim e o conteúdo 

deveria ser trabalhado antes das provas. Com este cenário, foi dada uma aula expositivo 

dialogada tratando dos conteúdos estatísticos previstos como média, moda, mediana, 

histograma, frequência e frequência relativa que seriam cobrados posteriormente.  

CONCLUSÃO 

Apesar das desavenças durante a aplicação do projeto pode-se notar alguns aspectos 

que influenciaram na não participação dos alunos, como (a) o tempo; depois do primeiro 

dia de aplicação os alunos tiveram uma semana sem aula, sem contato com os afazeres 

da escola e demais responsabilidades, o que fez com que ficassem dispersos, 

provavelmente diminuindo o intervalo entre os encontros e lembrando mais vezes poder-

se-ia ter sucesso na sua aplicação (b) novidade; os estudantes aceitaram bem a proposta e 

demonstraram animação (em sua maioria) com a proposta, todavia é algo que os tira da 

zona de conforto e exige certa dedicação extraclasse, para realizar a pesquisa, o que pode 

tê-los feito procrastinar a mesma a ponto de se esquecerem. 
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