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1 Introdução 

 

O Projeto Fundão: Estatística e Probabilidade, projeto de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvido na UFRJ, tem como objetivos o ensino de estatística e 

probabilidade na Educação Básica e a formação e o desenvolvimento profissional 

docente. Com foco no desenvolvimento do letramento estatístico dos estudantes, o 

grupo tem como referencial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

homologada em 2018 e, o relatório GAISE (Guidelines for Assessment and 

Instruction in Statistics Education), publicado pela primeira vez em 2005 e revisado 

em 2020, pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) e endossado 

pela American Statistical Association (ASA). 

A implementação da BNCC (BRASIL, 2018) reflete uma mudança de 

perspectiva no ensino de estatística e probabilidade na Educação Básica. O 

documento, de caráter normativo, define o conjunto de aprendizagens essenciais 

que os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica, 

inclui Probabilidade e Estatística como uma unidade temática de Matemática no 

Ensino Fundamental.  

A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade 

temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de 

conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-

problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, 

todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, 

organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma 

variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem 

fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui 

raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos 

para descrever, explicar e predizer fenômenos. (BRASIL, 2018, p. 

274) 

O objetivo principal desta aula é ilustrar a construção de uma sequência 

didática para a sala de aula que promova o letramento estatístico dos estudantes. A 

proposta está voltada para a transição dos anos finais do Ensino Fundamental para 

o Ensino Médio.  

Mas, afinal, o que é o letramento estatístico? 

Nos dias de hoje somos expostos a uma grande quantidade de informação na 

forma de dados e resultados de pesquisas. Nesse sentido, todo cidadão precisa ser 

capaz de avaliar de forma crítica esse tipo de conteúdo (Ben Zvi e Garfield, 2004). 

Portanto, é essencial que os estudantes desenvolvam competências e habilidades 
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que permitam reagir de maneira consciente aos dados e resultados que chegam a 

eles e que promovam uma leitura crítica do mundo ao seu redor.       

Para Gal (2021), o letramento estatístico é uma competência importante e 

necessária, cuja definição tem evoluído com o tempo, sendo atualmente: “a 

motivação e a capacidade de acessar, compreender, interpretar, avaliar criticamente 

e, se relevante, expressar opiniões a respeito de mensagens estatísticas, 

argumentos relacionados a dados ou questões envolvendo incerteza e risco”. Gal, 

ao destacar a importância de que a estatística e a probabilidade sejam ensinadas 

nas escolas, alerta para o fato de que não há garantia de que a instrução escolar 

promova o desenvolvimento do letramento estatístico. Além de constar em diretrizes 

curriculares, é necessário que professores e professoras “conheçam as estruturas 

conceituais e os blocos de construção do letramento estatístico e probabilístico, e 

que eles realmente usem métodos e atividades instrucionais relevantes, em vez de 

se concentrar no lado formal da estatística e em vários procedimentos 

computacionais” (GAL, 2021, p.49). 

Entendendo o letramento estatístico como um processo de desenvolvimento 

individual, o GAISE (Franklin et al, 2005; Bargagliotti et al, 2020) propõe uma 

estrutura progressiva em três níveis: A (iniciantes), B (intermediário) e C (avançado). 

No entanto, destaca que não há nenhuma tentativa de vincular esses níveis a etapas 

específicas de ensino, ou seja, embora possam ser observados progressivamente 

ao longo da escolaridade, esses níveis não devem ser entendidos como relacionados 

diretamente a elas nem à idade dos alunos. Cada um dos três níveis é caracterizado 

por uma relação de habilidades específicas a serem alcançadas a partir de um 

Processo de Resolução de um Problema de Investigação Estatística (PRPIE).   

O PRPIE, representado esquematicamente na Figura 1, é caracterizado pela 

identificação de quatro etapas: (i) Formulação de Questões, que corresponde a 

esclarecer o problema e formular uma ou mais questões que possam ser 

respondidas com dados;  (ii) Coleta de Dados, que exige elaborar e implementar um 

plano para coletar os dados apropriados; (iii) Análise de Dados, que se caracteriza 

pela seleção e aplicação de métodos gráficos e numéricos apropriados para analisar 

os dados coletados e (iv) Interpretação dos Resultados, estabelecendo relação com 

a questão ou questões originais.            

Figura 1 - Processo de Resolução de Problemas de Investigação Estatística  

   

Fonte: GAISE (Bargagliotti et al,2020, p.13), tradução nossa. 
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O GAISE (Bargagliotti et al, 2020) apresenta vários exemplos de problemas 

de investigação estatística separados pelos níveis de desenvolvimento do letramento 

estatístico (A, B e C). Nesta aula, exploraremos o último exemplo proposto para o 

nível B (intermediário) de letramento estatístico, um exemplo adequado para ser 

trabalhado no Ensino Médio.  

 

2 Memória e Música: um experimento comparativo (GAISE, 2020) 

Experimentos comparativos investigam efeitos de um ou mais tratamentos 

sobre uma ou mais variáveis respostas.  Um tratamento pode ser pensado como uma 

condição experimental. Por exemplo, podemos investigar o crescimento de uma 

planta em função da quantidade de água depositada na planta a cada dia, pensando 

em três níveis (quantidades) diferentes de água. É possível também sofisticar esse 

tipo de problema, incluindo outras condições experimentais, como a hora do sol a qual 

a planta é exposta, a capacidade do vaso em que está plantada  etc.  Nesse exemplo, 

a variável resposta pode ser a altura da planta após um período fixado de exposição 

ao(s) tratamento(s). De acordo com o GAISE (Bargagliotti et al, 2020), no nível B 

(intermediário) de letramento estatístico, estudos comparativos são considerados 

adequados.    

Nos exemplos sugeridos no GAISE (Bargagliotti et al, 2020) o desdobramento 

do processo ao longo do PRPIE é feito por meio de conjecturas, pois nem todos os 

exemplos ilustram o retorno das atividades aplicadas em sala de aula. Mas, em todos 

os exemplos são feitas suposições de como as quatro etapas poderiam ser 

processadas. Com relação ao exemplo escolhido, Memória e Música, faremos essas 

suposições sobre cada uma das quatro etapas do PRPIE.   

Etapa 1: Formulação de questões estatísticas investigativas   

Somos capazes de memorizar mais palavras quando 

estamos ouvindo música do que quando estamos em 

silêncio? 

Esse é um exemplo de questão que poderia ser formulada, visando uma 

investigação estatística. Buscar pela resposta, exige uma discussão sobre formas de 

responder essa pergunta. Um possível desdobramento, se explorado em sala de 

aula, é propor que seja investigada a capacidade de memorização de uma lista de 

palavras a partir da observação de dois grupos de estudantes: um grupo em 

ambiente silenciosos e, o outro, em ambiente sonorizado com uma música. 

Etapa 2: Coletar/considerar dados 
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Visando a responder a questão estatística investigativa, os estudantes 

deverão desenvolver um plano para produzir dados experimentais de modo a ter 

elementos que ofereçam possíveis respostas. Suponha uma turma com 50 

estudantes. Um experimento simples para conduzir essa investigação é dividir 

aleatoriamente a turma em dois grupos de igual tamanho. 

Assim, estimula-se a compreensão dos estudantes de que a formação dos 

grupos deve ser aleatória para evitar possíveis efeitos estranhos à investigação. Os 

grupos devem ser de alguma forma similares para que eventuais diferenças 

observadas na resposta sejam de fato devido às condições experimentais e não a 

outros fatores.  

Quando possível, a turma poderá usar tecnologia para fazer essa designação 

aleatória. Por exemplo, no programa R podemos usar a função 

sort(sample(1:50,25,replace=F)), que retornará 25 números em ordem crescente 

da lista de chamada, para formar o primeiro grupo e, consequentemente, os números 

restantes formarão o outro grupo (Figura 2).  Ferramentas mais simples, tais como 

cartas de um baralho comum, também podem ser usadas. Por exemplo, o professor 

ou a professora pode embaralhar 50 cartas de um baralho convencional, sendo 25 

cartas vermelhas e 25 cartas pretas e, depois distribuir as cartas para cada 

estudante, formando assim dois grupos de 25 estudantes: cartas vermelhas e cartas 

pretas. Em seguida, pode-se jogar uma moeda para decidir a condição experimental 

de cada grupo. Por exemplo, lança-se a moeda e caso ocorra cara, o primeiro grupo 

ou o grupo das cartas vermelhas será submetido à condição “silêncio”, caso 

contrário, será submetido à condição “música”.   

Figura 2 – Exemplo de saída do R no sorteio de 25 números inteiros entre 1 e 50. 

 

Na medida do possível, deve-se deixar a turma tomar as decisões para a 

condução do experimento. Uma possível decisão diferente dessa é submeter toda a 

turma às duas condições experimentais, o que levará a necessidade de formular 

duas listas diferentes de palavras para serem memorizadas. Outras decisões a 

serem tomadas envolvem a quantidade de palavras na lista, o tempo de exposição 

à lista antes de pedir para lembrar das palavras, que tipo de música será exposta ao 

grupo que deverá memorizar as palavras ouvindo música: com letra, instrumental, 

rock, clássica etc. 
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Vamos supor que tenha se decidido por uma lista de 20 palavras simples que 

serão definidas pela professora de português. Além disso, cada grupo terá dois 

minutos para ler a lista: um grupo ficará em uma sala silenciosa e, o outro, em uma 

sala com o som de uma música previamente escolhida. Após os dois minutos de 

exposição, retira-se a lista e esperam-se 30 segundos. Em seguida, cada estudante 

escreve as palavras que consegue se lembrar, tendo também dois minutos para isso.  

A variável resposta será dada pelo número de palavras memorizadas por cada 

estudante, sendo, portanto, um número inteiro entre 0 e 20. Observe que há duas 

variáveis nesse estudo: a condição experimental que é uma variável qualitativa 

(categórica), assumindo os atributos “silêncio” e “música” e a variável resposta, 

assumindo valores no conjunto {0, 1, 2, ..., 20}.   

Os estudantes podem e devem usar tecnologia para registrar e, 

posteriormente, trabalhar com a análise de dados. Em particular, nesse tipo de 

problema, recomenda-se usar a planilha do GeoGebra para registrar em uma coluna 

as 25 respostas dos estudantes da condição “silêncio” e, em outra, as 25 respostas 

dos estudantes da condição “música” (Figura 3). Uma planilha comum também será 

útil para registrar e comparar os dados. 

Etapa 3: Analisar dados  

Registrando as respostas observadas em colunas separadas nas planilhas, 

torna-se imediato obter as medidas resumo sobre o número de palavras 

memorizadas em cada condição experimental. Por exemplo, com o GeoGebra, basta 

pedir a análise univariada de cada coluna para obter as medidas resumo de cada 

condição experimental. (Tabela 1). 

A representação gráfica mais adequada para o propósito de comparação 

corresponde ao boxplot (diagrama de caixa) e é construída usando-se os cinco 

números iniciais da tabela 1 para cada condição experimental (Figura 4).  

Etapa 4: Interpretar resultados  

Para a interpretação dos resultados é fundamental conhecer o significado das 

medidas apresentadas, pois uma interpretação ingênua aqui seria dizer que não 

parece haver diferença entre as duas condições experimentais na performance de 

memorização de palavras, já que o intervalo de variação das respostas na condição 

“silêncio” (entre 6 e 14 palavras) está contido no intervalo de variação das respostas 

na condição “música” (entre 3 e 15 palavras). Observe que é na condição “música” 

que se observou a maior quantidade de palavras memorizadas (15). No entanto, é 

também na condição “música” que ocorreu a menor quantidade de palavras 

memorizadas (3). 
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Uma análise mais criteriosa, revela que na condição silêncio há menor dispersão 

dos dados em torno do segundo quartil, pois as quantidades observadas variaram 

entre 6 e 14 palavras memorizadas, resultando em uma amplitude amostral 8 com 

q2=11, enquanto na condição música a amplitude amostral foi 12 (entre 3 e 15) com 

q2=7. 

Comparando-se as medianas (q2), observa-se que metade das respostas foram 

pelo menos igual a 7 na condição música, mas na condição silêncio metade das 

respostas foram pelo menos igual a 10. Outra observação relevante, comparando-

se os dois gráficos é a de que o primeiro quartil na condição silêncio é igual ao 

segundo quartil na condição música. Isso revela que, nessa experiência, enquanto 

apenas metade dos estudantes memorizou 7 ou mais palavras na condição música, 

esse percentual foi de 75% na condição silêncio. Essa observação mais refinada 

leva a uma percepção de melhor performance de memorização na condição silêncio 

do que na condição música.  

Figura 3 – Exemplo de registro dos dados, usando o GeoGebra 
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Fonte: Dados gerados artificialmente  

Tabela 1 – Medidas resumo da quantidade de palavras memorizadas para 

cada condição experimental. 

medida resumo música silêncio 

mínimo 3,0 6,0 

primeiro quartil (q1) 4,5 7,0 

segundo quartil (q2 ou mediana) 7,0 11,0 

terceiro quartil (q3) 9,5 12,0 

máximo 15,0 14,0 

média 7,8 10,0 

desvio padrão (s) 3,7 2,5 

Figura 4 – Boxplots editados a partir de construção no GeoGebra, ilustrando 

a posição das cinco primeiras medidas resumo apresentadas na tabela 1 

   

3 Ferramentas utilizadas na análise dos dados  

 

Na análise dos dados foi construído o gráfico conhecido como boxplot (Figura 

4), que é um gráfico muito útil para comparar dois grupos diferentes, quando a 

variável resposta (variável sob investigação) é quantitativa. Esse é justamente o 

caso aqui considerado, pois a variável resposta é a quantidade de palavras 
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memorizadas para cada uma de duas condições experimentais: “silêncio” e 

“música”. 

 

A construção do boxplot baseia-se no esquema dos cinco números, isto é, as 

medidas: mínimo, os três quartis (q1, q2 e q3) e máximo. 

 

A figura 4 ilustra a construção simultânea dos dois boxplots para efeito de 

comparação. A versão da construção do boxplot recomendada para o Ensino Médio 

não leva em conta a marcação de valores discrepantes no gráfico. O GeoGebra 

tem as duas versões de construção do boxplot: exibir ou não valores discrepantes 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Opção sobre exibir ou não valores discrepantes no boxplot 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os quartis são os três valores que dividem a distribuição em quatro partes de 

frequências iguais.  

 

O primeiro quartil (q1) é o valor da distribuição para o qual a frequência relativa 

de valores abaixo dele é igual 25% do número de observações do conjunto de 

dados e, consequentemente, acima dele, é 75% do número de observações do 

conjunto de dados. 

 

O segundo quartil (q2) é a mediana da distribuição ou, equivalentemente, o  

valor da distribuição para o qual que a frequência relativa de valores abaixo dele é 

50% do número de observações do conjunto de dados e, consequentemente, acima 

dele, é 50% do número de observações do conjunto de dados. 

 

O terceiro quartil (q3) é o valor da distribuição para o qual a frequência relativa 

de valores abaixo dele é igual 75% do número de observações do conjunto de 
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dados e, consequentemente, acima dele, é 25% do número de observações do 

conjunto de dados. (Figura 6). 

 

Figura 6 – Ilustração dos quartis no boxplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a figura 6, tem-se que cerca de 25% das respostas dos 

estudantes na condição música  (quantidade de palavras memorizadas) ocorreram 

entre 3 e 5, as 25% seguintes ocorreram entre 5 e 7, as 25% seguintes ocorreram 

entre 7 e 9,5 e, as 25% observações maiores ocorreram entre 9,5 e 15. 

 

Critério para classificação de valores discrepantes 

 

Para classificar um valor do conjunto de dados observados como discrepante, 

primeiro calculam-se as cercas inferior e superior (Ci e Cs) a partir das quais o valor 

é considerado discrepante. 

 

Primeiro, calcula-se a distância entre quartis dada por DQ=Q3-Q1. A distância 

entre quartis (DQ) é uma medida de dispersão um pouco mais refinada do que a 

amplitude amostral que considera apenas os valores mínimo e máximo observados 

na amostra. Em seguida, multiplica-se esse valor pelo fator 1,5, aumentando em 50% 

ao comprimento do intervalo central (caixa). São considerados valores discrepantes, 

valores afastados de 1,5DQ à esquerda (ou abaixo) do primeiro quartil (cerca inferior) 

e à direita (ou acima) do terceiro quartil (cerca superior)1.  

 

𝑪𝒊 = 𝒒𝟏 − 𝟏, 𝟓 ∙ 𝑫𝑸           cerca inferior
𝑪𝒔 = 𝒒𝟑 + 𝟏, 𝟓 ∙ 𝑫𝑸           cerca superior

 

 

Se alguma observação foi inferior a Ci ou superior a Cs, então ela será 

considerada um valor discrepante. Observe na Figura 8 uma ilustração de um boxplot 

com sinalização de valores discrepantes. 

  

 
1 Para distribuições Gaussianas (normais), apenas cerca de 0,7% das observações extrapolam os limiares 
dados pelas cercas inferior e superior. 
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Figura 8 – Boxplot com ilustração de valores discrepantes 

 

 

 

4 Considerações Finais 

Qualquer estudo comparativo pode revelar uma ideia preconcebida de que 

o ambiente mais tranquilo é propício para melhorar a performance de 

memorização, mas isso não significa que os dados obtidos na experiência 

revelarão nossas conjecturas. Outro aspecto importante, é realçar que as 

conclusões aqui obtidas refletem um comportamento da turma analisada. No 

nível B de letramento estatístico, espera-se que os estudantes compreendam 

que para estender suas conclusões para grupos maiores, como por exemplo 

todos os estudantes do ano escolar que eles estão cursando, a escolha dos 

participantes do experimento deverá incluir estudantes de outras turmas do 

mesmo ano escolar, tornando o experimento mais complexo. 

 

Destacamos que o conteúdo de estatística trabalhado nesse PRPIE surge 

como consequência do tipo de investigação conduzida. No exemplo trabalhado, 

a variável resposta é quantitativa discreta e o objetivo foi comparar dois grupos 

com condições experimentais diferentes. Nesse caso, uma ferramenta gráfica 

muito útil é o boxplot, construído a partir do esquema dos cinco números 

(mínimo, os três quartis e máximo). 

 

Em particular, as seguintes habilidades da BNCC de Matemática para o 

Ensino Médio foram trabalhadas nessa aula: 

316 

Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem 

cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, 

mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio 

padrão). 

407 

Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de 

diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (boxplot), de ramos e 

folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise. 



Como construir um problema de investigação estatística? – 25/01/2023 
 

 

 

É importante observar que os desfechos poderão ser diferentes, 

dependendo das propostas que surgirem e da questão formulada pelos 

estudantes. Para terminar reforçamos que para o efetivo desenvolvimento do 

letramento estatístico, deve-se adotar metodologias ativas e baseadas em 

projetos. 

 

5 Atividades sugeridas  

 

(Morettin e Bussab, 2017 – Capítulo 3 - adaptado) Para se estudar o desempenho 

de duas corretoras de ações, selecionou-se de cada uma delas amostras das ações 

negociadas. Para cada ação selecionada registrou-se a porcentagem de lucro 

apresentada durante um período fixado de tempo. Os esquemas dos cinco números 

para as duas corretoras são apresentados no quadro a seguir. 

 

Corretora Mínimo Q1 Q2 Q3 Máximo 

A 38 54 55 60 70 

B 50 52,5 56 58 61 

  

1. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas, justificando sua 

escolha. 

(a) A corretora A apresentou maior dispersão do que a corretora B em termos 

da amplitude amostral. 

(b) Apenas a corretora A apresentou valores discrepantes. 

(c) Na amostra da corretora A, 25% das ações apresentaram porcentagens 

de lucro de pelo menos 60%. 

(d) Na amostra da corretora B, 25% das ações apresentaram porcentagens 

de lucro no intervalo entre 50% e 52,5%. 

 

2. Construa os boxplots correspondentes para as duas corretoras, sem a 

exibição de valores discrepantes e compare os dois gráficos. 
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Apêndice: 

Link do arquivo GeoGebra com os dados trabalhados na aula:  
https://drive.google.com/file/d/13DDDDXitORkqDAWOh9DpcJMqB1clqdEX/view?usp=share_link 
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https://drive.google.com/file/d/13DDDDXitORkqDAWOh9DpcJMqB1clqdEX/view?usp=share_link
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Padrão de respostas das atividades sugeridas. 

1  (a) Verdadeira. Na corretora A, a amplitude amostral observada foi 70-38=32, enquanto na 

corretora B foi 61-50=11. 

(b) Verdadeira. 

Na corretora A, a distância entre quartis (q3-q1) foi igual a 6. Assim, multiplicando por 1,5 tem-

se 9. Q1-9=45 e q3+9=69. Como o mínimo foi 38 < 45 e o máximo foi 70 > 69, segue que pelo menos 

dois valores discrepantes foram observados na corretora A (o mínimo e o máximo). 

Na corretora B, a distância entre quartis foi 5,5 que multiplicada pelo fator 1,5 resulta em 8,25. 

Q1-8,25=52,5-8,25=44,25 e q3+8,25=58+8,25=64,25. Como os valores mínimo (50) e máximo (61) 

observados na corretora B não extrapolam o intervalo que vai de 44,25 a 64,25, segue na 

corretora B não foram observados valores discrepantes. 

(c) Verdadeira, pois o terceiro quartil é 60%, indicando que pelo menos 25% dos valores são 

maiores ou iguais a 60%. 

(d) Verdadeira, pois corresponde ao intervalo entre o mínimo e o primeiro quartil. 
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A construção simultânea dos dois gráficos revela claramente a grande diferença no intervalo de 

variação das porcentagens, mostrando que na corretora A, apesar de se ter observado a maior 

porcentagem de lucro, também nessa corretora observou-se a menor (38%). Em termos da 

mediana (q2) as duas corretoras apresentaram valores similares (55% e 56%). Enquanto todas as 

porcentagens observadas na corretora B ficaram abaixo de 61%, na corretora A, cerca de 25% 

das porcentagens variaram entre 60 e 70%. Do outro lado, enquanto todas as porcentagens da 

corretora B foram iguais ou superiores a 50%, na corretora A, 25% das porcentagens variaram 

entre 38% e 54%. 


