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rEsumo 
Aborda a importância de Educação Estatística no mundo moderno, diante das novas exigências de leitura dos códigos 
e linguagens nos meios de comunicação e no cotidiano das organizações. Enfatiza a necessidade dos sistemas escolares 
valorizarem o ensino de Estatística como mais um fator de implemento da cidadania plena.
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abStract
In this article the importance of Statistics Education is focused in the modern world, in view of the new requirements of 
reading the codes and languages in the medias and in the daily situations of the organizations. It emphasizes the need of  
the  school systems to value the education of Statistics as an additional factor to implement  full citizenship. 
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introdução

A inclusão da Estatística nos currículos do ensino 

básico vem se tornando uma realidade nas escolas e redes es-

colares preocupadas com um ensino de qualidade, tendo em 

vista as necessidades dos conhecimentos de Estatística em 

nosso cotidiano. Os principais livros didáticos de matemáti-

ca básica* já destinam capítulos aos conteúdos de Estatística, 

num processo de adequação dessas obras às demandas por co-

nhecimentos estatísticos. (1)

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o en-

sino da Probabilidade e da Estatística surge no contexto do bloco 

de conteúdos com nome de “Tratamento das Informações”, tendo 

como justificativa a demanda social e o freqüente uso na sociedade 

contemporânea, pela necessidade de o indivíduo compreender as 

informações divulgadas, tomar decisões e fazer previsões que in-

fluenciam sua vida pessoal e em comunidade. Os PCN’s ressaltam 

que a Estatística possibilita o desenvolvimento de formas específi-

cas de pensamento e raciocínio, envolvendo fenômenos aleatórios, 

interpretando amostras, fazendo inferências e comunicando resul-

tados por meio da linguagem própria quantitativa. 

Atualmente, quase todos os meios de comunicação, 

como jornais, revistas, rádio, televisão e Internet lançam mão 

de modelos estatísticos como gráficos, diagramas, pictogramas, 

* A utilização da Estatística, para descrever e interpretar dados específicos das várias áreas de conhecimento, constitui, numa poderosa ferramentoa 
para a solução de problemas de fundamentação de decisões. É interessante fornecer aos alunos elementos que, uma vez possuídos, levam ao reco-
nhecimento da importância de se dominar técnicas de análise de dados.
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tabelas e pesquisas para integrar e enriquecer seus conjuntos de 

informações a serem divulgadas para a população. Grande parte 

desse público acaba não decifrando essa nova linguagem. 

Estatística E histórico

A Estatística é um segmento da matemática aplicada sur-

gida nas questões de estado e governo. Daí o nome Estatística ser 

originário do termo latino status. Situações ocasionais como núme-

ro de habitantes, quantidade de óbitos e nascimentos, quantidades 

produzidas e quantitativos das riquezas formaram os primórdios 

dos problemas que deram início ao pensamento estatístico.

Inicialmente, no século XVI, pensada pelos ingleses como 
uma ciência política, destinava-se a descrever características 
de um país, tais como população, área, riquezas e recursos 
naturais. Deste papel histórico, origina-se a sua função de 
caracterização numérica de uma série de informações popu-
lacionais. Com esta abordagem, o termo é utilizado no plural, 
como as “estatísticas de saúde”, as “estatísticas de mortalida-
de”, as “estatísticas do registro civil”, entre outras. (2)

A Estatística vista enquanto ciência só ocorreu a partir do 

século XVIII, nos registros do alemão Godofredo Achenwall**, 

ainda como catalogação não regular de dado.(3)

Os modelos estatísticos, enquanto modelos matemáti-

cos aplicados, reúnem características de precisão na linguagem, 

adequados ao ambiente de informações rápidas. 

A necessidade de expressar o grau de incerteza na ocor-
rência dos experimentos e de explicar o fato de duas 
experiências iguais poderem ter resultados diferentes 
leva ao reconhecimento da racionalidade probabilística 
em eventos da natureza. A pesquisa em probabilidade no 
século XVIII culmina com o notável trabalho de Pierre-
Simon de Laplace, “Theorie Analitique de Probabilités”. 
À luz da concepção do cientificismo, rapidamente am-
plia-se o domínio de abrangência do cálculo probabilís-
tico. Este se torna indispensável para lidar com dados 
relativos a temas de interesse social e econômico, como 
administração das finanças públicas, saúde coletiva, con-
duta de eleições e seguro de vida. Surgem as primeiras 
idéias do positivismo e Condorcet propõe uma “ciência 
natural da sociedade”, isto é, uma “matemática social” 
baseada no cálculo das probabilidades.(2)

Ao abrirmos uma revista ou um jornal é quase impossí-

vel não encontrarmos alguma representação Estatística/matemática 

complementar aos textos, ilustrando ou sintetizando a comunica-

ção, tornando a leitura mais atrativa e objetiva. Em muitos casos, os 

modelos estatísticos/matemáticos assumem a importância maior, 

ficando o texto como complemento ou restrito a observações. 

Estatística E linguagEm

Vale destacar que a simbologia matemática foi, e ain-

da é, um fator de evolução das idéias matemáticas que se desen-

volveram lentamente ao longo de séculos. Essa evolução tomou 

por base dois objetivos permanentes: 

1. tornar possível a comunicação matemática entre as 

pessoas, independentemente das nacionalidades e culturas; 

2. simplificar a expressão das idéias e pensamentos 

matemáticos. Assim, a matemática, como nenhuma outra ciên-

cia, conseguiu construir um conjunto universal de signos, mol-

dando uma linguagem com códigos que atravessam idiomas e 

culturas. Dessa forma é possível, por exemplo, um matemático 

chinês escrever equações ou proposições que um matemático 

brasileiro entenderá com facilidade. Essa propriedade é utiliza-

da pela Estatística e passa a ser apropriada largamente pela in-

formática, permeando as comunicações no mundo cibernético. 

A evolução da matemática fez surgir aplicações es-

pecíficas, com linguagens e símbolos próprios, como foi o 

caso da matemática financeira, com sua constante evolução, 

e também da Estatística. 

Com o avanço tecnológico, as exigências de sofisti-

cadas competências para o mundo do trabalho e a facilidade 

oferecida pela informática, as pesquisas deixaram de acontecer 

apenas em ocasiões para se tornarem parte integrante e insepa-

rável de nossas vidas em todos os instantes.

A partir dos anos 40, a pesquisa Estatística se volta para 
solucionar problemas envolvendo variados aspectos da 
inferência, cada um tendo a sua aplicação a situações es-
pecíficas. Os testes de hipóteses para médias, variâncias e 
proporções, a teoria dos testes uniformemente mais pode-
rosos, o processo de inclusão (exclusão) de variáveis nos 
modelos de regressão são algumas das formas de inferên-
cia de uso consagrado. (2)

O mundo corporativo*** passou a adotar a linguagem Es-

tatística em suas rotinas operacionais exigindo dos profissionais co-

nhecimentos e competências numéricas para o correto entendimento e 

produção de relatórios, tabelas, gráficos, diagramas e fluxogramas. 

** Godofredo Achenwalll é considerado o pai da Estatística Moderna.                                                                                                                               
*** Mundo das organizações onde atuam os profissionais
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Na comunicação de massa, os programas de televi-

são com maior índice de audiência, além de serem totalmente 

direcionados a institutos de pesquisa, passaram a ter obrigato-

riamente pesquisas interativas em suas pautas, na busca de uma 

permanente aproximação com o público. Contudo, diante desse 

ambiente saturado de informações, poucas pessoas questionam 

a forma como esses dados foram coletados, tratados e trabalha-

dos até chegarem no formato “acabado” em que são apresen-

tados. Isto é, o público tem sido consumidor de resultados de 

pesquisas da forma como se apresentam, sem a devida interpre-

tação crítica e um entendimento do que se está “consumindo”. 

Os meios de comunicação refletem também a facili-

dade que os modelos estatísticos oferecem para sintetização de 

informações. Por exemplo: uma medida de tendência central 

pode representar bem o perfil de uma população, ou um his-

tograma pode melhor apresentar um universo de dados. Exis-

te um ditado em matemática que diz: “Um gráfico bem cons-

truído equivale a mil palavras”. Essa nova linguagem passa a 

demandar das pessoas o entendimento e o domínio de novos 

códigos diferentes do “ler e escrever” tradicionais****. É nessa 

perspectiva que o mundo moderno caminha, com tecnologias 

voláteis, otimizando espaços, tempo, recursos, e fazendo uso 

intenso dos argumentos estatísticos. 

Nesse contexto, a escola não pode ignorar essas novas 

linguagens tão presentes no mundo dos educandos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam o 
trabalho com Estatística (grifo do autor) com a finalida-
de de que o estudante construa procedimentos para cole-
tar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando 
tabelas, gráficos e representações, e que seja capaz de 
descrever e interpretar sua realidade, usando conheci-
mentos matemáticos. (4) 

É fundamental que as práticas e os conteúdos minis-

trados em aula estejam em sintonia com as novas exigências do 

mundo em que vivemos, para que a educação não seja algo dis-

tante da vida dos alunos, mas, ao contrário, seja parte integrante 

de suas experiências para uma existência melhor. 

além das fórmulas 

Desmistificar as pesquisas, estimulando a capacidade de 

leitura e interpretação dos fatos, é função do trabalho escolar na bus-

ca da formação de um cidadão pleno. Assim, o ensino e o uso dos 

modelos estatísticos/matemáticos em sala de aula devem estar em 

consonância com as necessidades, os interesses e as experiências de 

vida dos alunos. As ininteligíveis fórmulas prontas e os modelos aca-

bados, com poucos atrativos para os educandos, devem ceder lugar 

aos modelos construídos a partir de suas vivências, na busca de solu-

ções dos problemas que fazem parte de suas relações na sociedade. 

Dessa maneira, o ensino de Estatística deve ser dis-

seminado em toda a nossa estrutura escolar, em todos os níveis 

de ensino, buscando levar aos jovens uma compreensão mais 

completa de suas realidades. 

As comunicações corporativas e as publicações cien-

tíficas/tecnológicas optam pela significativa objetividade que a 

utilidade desses modelos estatísticos e/ou matemáticos propor-

cionam para implementar as informações, compactando textos 

e condensando frases. Essa linguagem exata passa a demandar 

das pessoas o entendimento e o domínio dos novos códigos 

mais refinados, exigindo habilidades e competências quantita-

tivas. Assim, o mundo do trabalho evolui, em sintonia com as 

necessidades das organizações empresariais.

Antigamente, o cidadão completamente alfabetizado 

precisava apenas de saber ler e escrever. Hoje, a alfabetização 

plena passa pela leitura e escrita, adicionada às noções de infor-

mática/tecnologia e conhecimentos de Estatística.
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**** Referência à leitura escrita somente sem levar em conta o atendimento dos signos matemáticos e estatísticos.

Educação Estatística no ensino...

Revista Capixaba de Ciência e Tecnologia, Vitória, n. 2, p. 35-37, 1. sem. 2007


