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Resumo 

A importância do ensino de Estatística na Educação Básica é justificada pela 

necessidade de compreender a enorme quantidade de informações divulgadas pelos meios 

de comunicação em geral, assim  em uma sociedade cada vez mais conectada.  Desta 

forma, o ensino de Probabilidade e Estatística deve estar em consonância com as 

necessidades, os interesses e as experiências de vida diária dos estudantes.  

No Brasil, o ensino de Probabilidade e Estatística na Educação Básica é norteado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, desde o ano de 

1997(Brasil, 1997) e para o Ensino Médio desde 1999(Brasil, 1999). Atualmente, está em 

discussão uma proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC - Brasil, 2016), 

onde o ensino de Estatística se inicia no primeiro ano do Ensino fundamental, percorrendo 

todos os anos de formação, até o último ano do Ensino médio. Com essa proposta, a 



Estatística passa a ter um importante espaço dentro do currículo de Matemática na 

Educação Básica. Outro ponto a ser observado é que a proposta da BNCC está alinhada 

com o principal Guia Internacional de Recomendação de Educação Estatística 

(Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE, 2016)), que 

aponta que o ensino de Estatística não deve ser pautado em aplicação de fórmulas, mas 

que utilize as demandas sociais, ou questões de interesse dos alunos, para serem 

trabalhadas em sala de aula. É importante que o aluno se sinta ativo no processo de 

aprendizagem e não somente espectador. 

Um grande desafio imposto é que, em geral, professores de Matemática não se 

sentem confortáveis para ensinar Estatística, conforme mostram alguns estudos (Costa e 

Nacarato ,2011; Bayer e col, 2006). Em outro estudo (Santos, 2009), quando perguntados 

sobre justificativas por não lecionarem o conteúdo de Estatística, alguns professores 

responderam que os livros didáticos não abordam este assunto, que não estudaram estes 

tópicos durante a graduação, que o assunto é complexo e eles não têm domínio destes 

conteúdos.  

Assim, reconhecendo o papel que o livro didático tem na prática do trabalho do  

professor, o projeto “Um livro Aberto de Matemática 

(https://www.umlivroaberto.com/wp/), em parceria do IMPA com a OBMEP,  tem como 

proposta a produção de um livro aberto e colaborativo com atividades desenvolvidas por 

professores da Educação Básica e de nível Superior baseadas em trabalhos de pesquisa 

em Educação Estatística e Ensino de Matemática. Aos recursos produzidos será atribuída 

a licença Creative Commons BY-SA2 que garantirá livre visualização, distribuição e 

derivação do material. Outra característica desta proposta é a sua construção em constante 

contato com professores da Educação Básica de diversas regiões do Brasil através de 

atividades sistemáticas. Nesse sentido o projeto encontra na Bienal de Matemática uma 

grande oportunidade de obter um feedback acerca do material já desenvolvido. A 

colaboração se dá através de uma Plataforma, onde é possível visualizar, baixar e 

comentar o texto já produzido. 

Nesta oficina iremos abordar os conceitos de variabilidade e incerteza, pois são os 

conceitos cernes do letramento estatístico. Para isso, iremos abordar duas atividades que 

apresentarão de forma distintas os dois conceitos. 
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