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RESUMO
O presente artigo aborda o ensino e a aprendizagem da Estatística, através da
análise e interpretação de tabelas e gráficos apresentados nos dias atuais. Utiliza
dados interdisciplinares para apropriação e ampliação de conhecimentos, dos
conceitos e procedimentos tanto estatísticos como matemáticos. Conduz a
formulação de ideias e conclusões, visando a formação intelectual do educando a
partir de sua realidade. A intervenção pedagógica com os alunos do 1º ano do
Ensino Médio diurno de um colégio da rede pública estadual iniciou com a aplicação
de um pré-teste, em seguida, o trabalho com atividades utilizando a linguagem
estatística de tabelas e gráficos, numa produção didático-pedagógica, apresentada
no caderno pedagógico. Finalizou com a aplicação de um pós-teste que avaliou e
analisou o crescimento da aprendizagem. Comparando-se os resultados do préteste que foi de 47,7% de acertos para 79,7% acertos no pós-teste, obteve-se um
aumento de 32% na aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Estatística. Educação Estatística. Tabelas. Gráficos. Caderno
Pedagógico.

ABSTRACT
This article discusses the teaching and learning of statistics through the analysis and
interpretation of tables and graphs presented in the present day. Using data for
interdisciplinary ownership and expansion of knowledge, concepts and procedures
both statistical and mathematical. Leads to the formulation of ideas and conclusions,
with the aim of intellectual education of the student from his reality. The educational
intervention with the students of 1st year of high school day in a college public school
started by applying a pre-test, then the work activities using the language of
statistical tables and graphs, a production of didactic teaching, teaching presented in
the contract. Finished with the application of a post-test that evaluated and analyzed
the growth of learning. Comparing the results of the pre-test which was 47.7% of
correct answers to 79.7% in the post-test, we obtained a 32% increase in learning.
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1.0 INTRODUÇÃO
As tabelas e gráficos estatísticos fazem parte de uma linguagem universal,
uma forma de apresentação de dados para descrever informações, com o objetivo
de produzir no investigador, no público ou no aluno uma impressão mais rápida e
viva do assunto em estudo, os quais nos dias de hoje podem ser vistos
frequentemente ocupando lugar de destaque nos meios de comunicação escrita e
falada.
Sendo assim, o recurso da linguagem gráfica torna possível a organização de
dados coletados, utilizando números ao descrever fatos, promovendo na prática
escolar a interdisciplinaridade e a conexão entre diversos assuntos, facilitando
assim, a comparação entre eles, especialmente para estabelecer conclusões ao
apresentar a síntese do levantamento de dados de forma simples e dinâmica.
Embora as exposições dos resultados de uma pesquisa, esclareçam
determinados assuntos, é necessário refletir, questionar e verificar as fontes das
informações se realmente verdadeiras e seguras, quais foram os procedimentos
para gerar tais informações, recomendando-se, portanto uma avaliação crítica, para
proporcionar subsídios na tomada de decisões na vida profissional ou pessoal do
cidadão.
O objetivo desse trabalho é contribuir para o desenvolvimento de estratégias
e ações, que possibilitem aos alunos uma adequada análise e interpretação de
gráficos e tabelas, auxiliando-os na compreensão de questões atuais, oferecendo ao
professor, propostas de encaminhamento e sugestões de atividades.
Desta

forma,

foram

desenvolvidos

e

realizados

procedimentos

que

possibilitaram ao aluno coletar, organizar e sintetizar levantamentos, comparar e
analisar dados para defender ideias, bem como pesquisar e comunicar dados
estatísticos das pesquisas através de tabelas e gráficos, interpretando as
representações gráficas que aparecem frequentemente no dia-a-dia. Gráficos
relacionados a diferentes disciplinas escolares auxiliaram na obtenção de
conhecimentos para uma formação de conceitos, contribuindo para o estímulo à
leitura crítica e reflexiva das informações sociais, políticas e econômicas divulgadas
em linguagem gráfica.
O projeto desenvolvido com alunos do 1º ano do Ensino Médio diurno
abordou questões sobre análise e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos
utilizando dados interdisciplinares. Foi verificado à princípio, o conhecimento
2

adquirido pelos alunos em séries anteriores, através da aplicação de um pré-teste.
Em um segundo momento, foram trabalhadas atividades contidas no caderno
pedagógico e para finalizar foi aplicado um pós-teste para análise e comparação
dos resultados da aprendizagem nessa intervenção pedagógica.
No decorrer do processo, paralelo a aplicação do projeto, todas as ações
realizadas foram apresentadas e discutidas em ambiente virtual, no GTR (Grupo de
Trabalho em Rede) formado por professores de Matemática da rede Estadual de
ensino como uma forma de democratização do acesso aos conhecimentos teóricopráticos específico da disciplina e socialização do plano de trabalho do professor
PDE, com os demais professores da rede.
2.0 REFERENCIAL TEÓRICO
Para possibilitar a compreensão e enfatizar a importância da Educação
Estatística na sua história, na atualidade em suas situações reais do cotidiano e com
as tecnologias da informação apresentam-se os seguintes tópicos para o estudo da
Estatística de tabelas e gráficos: a História da Estatística, a Educação Estatística, a
Educação Estatística e a Modelagem Matemática, o Ensino da Estatística na era da
Tecnologia da Informação.
2.1 A HISTÓRIA DA ESTATÍSTICA
Desde a antiguidade, há registros, de utilização da Estatística como a
instrução que Móises recebeu de Deus para fazer um levantamento dos homens de
Israel que estivessem aptos a guerrear (BÍBLIA, NÚMEROS Cap. 1: 1-46).
Lucas Cap. 2: 1-7, relata que na época do nascimento de Jesus, saiu um
edito do Imperador César Augusto, para que se fizesse o recenseamento de todo o
mundo. O qual foi anterior ao que se realizou quando Quirino era governador da
Síria. Iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. José foi também da Galileia,
da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque
era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa,
que estava grávida. Foi enquanto estavam na cidade que Jesus nasceu.
Então nesta época, vários povos já registravam o número de habitantes, de
nascimentos, de óbitos, faziam estimativas das riquezas individual e social,
distribuíam equitativamente terras ao povo, cobravam impostos e realizavam
inquéritos quantitativos por processos que hoje, chamaríamos de estatísticas. Na
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Idade Média, colhiam-se informações, geralmente com finalidades tributárias ou
bélicas (CRESPO, 2002).
A partir do século XVI começaram a surgir às primeiras análises sistemáticas
de fatos sociais, como batizados, casamentos, funerais, originando as primeiras
tábuas, tabelas e os primeiros números relativos (CRESPO, 2002).
No século XVI a estatística sofre um grande desenvolvimento com a
contribuição de estudiosos alemães e ingleses. Dentre eles destaca-se John Graunt
(1620-1674), que realizou a primeira investigação estatística sobre a mortalidade
como consta de uma memória que apresentou à Real Sociedade de Londres, 1661.
A partir desta altura a estatística não mais deixou de progredir, atingindo o maior
desenvolvimento e aplicação nos nossos dias.
Segundo Szwarcwald e Castilho (1992), a Estatística:
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 populacionais. Com esta abordagem, o termo utilizado no
plural, como as “estatísticas de saúde”, as “estatísticas de mortalidade”, as
“estatísticas do registro civil”, entre outras.

No século XVII os estudos de tais fatos foram adquiridos, aos poucos, feição

verdadeiramente científica. Godofredo Achenwall batizou a nova ciência (ou método)
com o nome de Estatística, determinando o seu objetivo e suas relações com as
ciências (CRESPO, 2002).
Em 1864 realizou-se o primeiro censo geral de tipo moderno, que continuou a
efetuar-se em geral, de 10 em 10 anos. Em 1935 é fundado o Instituto Nacional de
Estatística (INE), organismo do Estado responsável pelos censos gerais e pelos
estudos estatísticos de interesse para o País (ESTATÍSTICA, 2008).
Para Levine et al. (2005), a inferência estatística torna possível à estimativa
de uma característica de uma população ou a tomada de uma decisão referente a
uma população ou universo que é a totalidade dos itens ou objetos considerados,
com base somente em resultados de amostras que é a parte da população que é
selecionada para a análise. No século XX, estatísticos como Pearson, Fisher,
Gosset, Neyman, Wald e Tukey tornaram-se os pioneiros no desenvolvimento de
métodos de inferência estatística, que são amplamente aplicadas em muitas áreas
hoje em dia. A atual necessidade de métodos de inferência estatística deriva da
necessidade de amostragem. Quando a população torna-se grande, é geralmente
dispendioso demais, consome tempo e é enfadonho obter informações sobre a
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população inteira. Decisões relativas às características da população devem ser
baseadas nas informações contidas numa amostra daquela população.
Com o passar do tempo, as tabelas tornaram-se mais completas, surgiram as
representações gráficas e o cálculo das probabilidades. A Estatística deixou de ser
simples catalogação de dados numéricos coletivos para se tornar o estudo de como
chegar a conclusões sobre o todo (população) partindo da observação de partes
desse todo (amostras) (CRESPO, 2002).
Se, nos anos 70, a análise exploratória de dados vivia de perto com a análise
descritiva (onde tem raízes) recentemente enfatiza-se a organização, a descrição, a
representação e a análise dando-se especial relevo aos aspectos visuais como
diagramas, gráficos, tabelas e mapas. Como afirmam Schaughnessy, Garfield &
Greer apud Carvalho (2003): trabalhar com análise exploratória de dados é um
estado de espírito, um ambiente onde se podem explorar dados e não só um
determinado conteúdo estatístico. De um ponto de vista do trabalho na sala de aula,
com os alunos, esta pode ser a oportunidade destes trabalharem modelos,
regularidades, padrões e variações dentro dos dados.
Para Scheaffer (2000), este é um dos três grandes desafios para a educação
Estatística do século XXI. Um maior acesso aos dados e aos conceitos, os ajuda a
compreender, mas com menos teoria e uma aprendizagem mais ativa. Trabalhos de
projetos permitem aos alunos desenvolver trabalhos onde têm de viver desde os
primeiros momentos com a situação geradora dos dados (COBB, apud CARVALHO,
2003).
2.2 EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA
Para Ponte et al. (2006) o enfoque da Estatística, numa perspectiva de
investigação contextualizada, por exemplo, no contexto de investigação científica,
jornalística, em problemas sociais, ambientais, educacionais, inquéritos entre outras,
com o propósito de atividades que envolvam uma procura de informações no
desempenho da educação para a cidadania, é importante. Sua linguagem gráfica,
conceitos, trabalhos de dados, instrumentos de estudo dos mais diversos campos e
disciplinas escolares, na interdisciplinaridade, na abordagem da Estatística como
análise de dados de problemas, situações reais a vida cotidiana, o exercício da
cidadania, requer uma formação Estatística.
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No entanto, o pensamento estatístico não se desenvolve em situações
abstratas: ele requer contextualização para o domínio da linguagem gráfica. PCN+
(2002). Para Ponte et al. (2006), a Estatística através das investigações de
problemas

do

mundo

real

é

um

campo

privilegiado

para

promover

a

interdisciplinaridade. A Estatística associada ao método científico permite observar,
formular questões, reunirem dados e comparar os resultados com os inferidos
previamente, assim levantam-se novas questões, gerando um processo recursivo.
Esse trabalho das questões recursivas constitui-se de atividades dos alunos na
compreensão que o papel da estatística desempenha no âmbito escolar. Para
Campos et al. (2001) a importância do ensino da Estatística é como lógica e ciência
da resolução de problemas de outras disciplinas. Assim a proposta, de o aluno
vivenciar o processo de tratamento da informação, por meio de pesquisa, coleta e
representação de dados em linguagem gráfica, em assuntos interdisciplinares
possibilitará o desenvolvimento do raciocínio estatístico, ampliando a compreensão
de sua realidade e o exercício da autonomia do pensamento crítico.
Para Wodewotzki e Jacobini (2004), os próprios procedimentos que compõe o
pensamento estatístico e através dos quais os fenômenos são coletados,
classificados, distribuídos, analisados, representados e visualizados, devem ser
trabalhados em sala de aula com o olhar do professor voltado para o planejamento
do trabalho (estratégia) e, principalmente, para o pensamento analítico.
Nesse enfoque do pensamento estatístico, deve estar sempre presente a
pergunta: Por que fazer?, motivando a necessidade do fazer e de como fazer. Nessa
concepção curricular, em qualquer dos níveis de ensino, os estudantes devem ser
preparados para escolher projetos, aprender a formular questões, planejar e coletar
efetivamente os dados, escolher métodos estatísticos adequados, resumir as
informações e criticar os resultados obtidos, elaborar relatórios que sejam objetivos
e

críticos

e,

finalmente,

entender

as

limitações

da

Estatística,

geradas

principalmente pela incerteza e pela variabilidade (WODEWOTZKI e JACOBINI,
2004).
Para Campos et al. (2001), é preferível que sejam os estudantes a gerar os
seus próprios dados. As atividades que assumem a forma de projeto fornecem aos
estudantes experiências na formulação de questões, na definição de problemas, na
formulação de hipóteses e definições operacionais, no planejamento de experiências
e inquéritos, no recolhimento de dados, na forma de lidar com o erro de medida, na
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elaboração de resumos de dados, na análise, na comunicação das descobertas, no
planejamento das experimentações e, finalmente a forma de como complementar as
ideias sugeridas pela descoberta.
A recolha e análise de dados é o coração do pensamento estatístico. A
recolha de dados promove a aprendizagem pela experiência e relaciona o processo
de aprendizagem com a realidade (SNNE, apud CAMPOS et al., 2001).
Para o PCN, matemática (1998) ao propor o trabalho com pesquisas é preciso
mostrar ao aluno que nesse tipo de atividade é importante levar em conta alguns
aspectos:
1. Definir clara e precisamente o problema;
2. Indicar a população a ser observada e as variáveis envolvidas;
3. Decidir se a coleta dos dados será por recenseamento ou por amostragem;
4. Fazer uma análise preliminar das informações contidas nos dados numéricos que
possibilite uma organização adequada desses dados;
5. Observar aspectos relevantes e realizar cálculos;
6. Além disso, é preciso encontrar as representações mais convenientes para comunicar e
interpretar os resultados;
7. Obter algumas conduções;
8. E levantar hipóteses sobre outras.

Para Levine et al. (2005), é extremamente importante que se comece a
análise estatística pela identificação da fonte de coleta de dados mais apropriada.
Os coletores de dados são classificados como fontes primárias; os compiladores de
dados são chamados de fontes secundárias. Para a coleta de dados existem quatro
fontes-chaves sendo:
1. O primeiro método é o de obter dados já publicados por fontes governamentais,
industriais ou individuais;
2. A segunda fonte é planejar um experimento para obter os dados necessários. Por
exemplo, num estudo para testar a eficácia de um sabão em pó;
3. A terceira fonte de coleta de dados é conduzir a realização de pesquisas. Aqui, nenhum
controle é exercido sobre o comportamento da população que está sendo investigada.
Eles são meramente indagados sobre suas crenças, atitudes, comportamentos e outras
características. Suas respostas são editadas, codificadas e tabuladas para análise;
4. O quarto método de obtenção de dados é fazer análise através de um estudo
observacional. Um pesquisador observa o comportamento diretamente. Em geral em um
ambiente natural. Para projetar uma experiência, conduzir uma pesquisa ou efetuar um
estudo observacional é necessário conhecer os diferentes tipos de dados.
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Os tipos de dados, conforme Levine et al. (2005), são variáveis aleatórias
categóricas e numéricas. As categóricas produzem respostas como sim ou não. As
numéricas produzem respostas numéricas, como por exemplo, sua altura em
metros. Há dois tipos de variáveis numéricas: discreta e contínua. Nas variáveis
aleatórias discretas produz respostas numéricas que surgiram a partir de um
processo de contagem. Por exemplo, “O número de revistas assinadas.” A variável
aleatória contínua produz resposta numérica que surge a partir de um processo de
medição, exemplo a sua altura.
Para a formação do pensamento estatístico, o professor deve direcionar uma
abordagem que privilegie os métodos, as técnicas e os conceitos estatísticos
articuladamente. Para essa compreensão, sugere-se uma prática docente com
dados reais relevantes para o estudante e, principalmente, obtidos por ele mesmo
(WODEWOTZKI e JACOBINI, 2004).
Sabe-se que não é possível esgotar o conteúdo de estatística somente em
sala de aula, mas esse trabalho auxilia o aluno a desenvolver as ideias conceituais e
de interpretação sobre a Estatística. O aluno ao ler um jornal, uma revista, assistir ao
noticiário da televisão, estudar tabelas e gráficos, entra em contato com uma grande
quantidade de dados que dão uma série de informações e observamos que a parte
mais importante de muitas notícias baseia-se em números, como por exemplo:
1. Índices de inflação, desemprego e perdas salariais;
2. Resultados de pesquisas de opiniões públicas relacionadas as eleições ou à preferência
por determinado produto;
3. A situação da educação, da saúde e dos transportes em nosso País;
4. Situação de produção, importação e exportação mundial;
5. Situação do levantamento populacional no Brasil, entre muitos outros.

A comunicação visual de fato ou de uma ideia é muito usada em nossos dias.
Para a informação ou análise de um fato ou de uma ideia empregam-se tabelas e
gráficos muitas vezes com valores percentuais. Curiosamente, o homem iniciou sua
comunicação através de figuras e, posteriormente, usou a escrita. As tabelas e os
gráficos fornecem rápidas e seguras informações a respeito das variáveis em
estudo, permitindo determinações administrativas e pedagógicas mais coerentes e
científicas (CRESPO, 2002).
Os educadores matemáticos, em qualquer nível de ensino, possivelmente
estão comprometidos com a construção da cidadania do estudante, ao considerar o
ensino de estatística como análise de dados. O trabalho com a estatística também
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poderá auxiliar o estudante no desenvolvimento do raciocínio crítico, integrando-se
as distintas disciplinas (LOPES, 2004).
Tradicionalmente, a Estatística tem sido ensinada como um conjunto de
técnicas em vez de uma forma de pensar sobre o mundo. Professores e alunos
tendem a enfatizar aspectos particulares, ao invés de visões mais amplas. As
técnicas continuam a ser úteis e, talvez, seja uma parte importante da instrução,
podendo mesmo ser um ponto de partida, mas atualmente o ensino de Estatística
tem de ir além do livro de texto ou dos procedimentos (...) a educação estatística
moderna tem de ter a análise exploratória de dados no seu seio (SCHEAFFER,
2000).
Essa análise, para Levine et al. (2005), é avaliar o mérito da pesquisa. Pois
quase todos os dias, lemos ou ouvimos os resultados de investigações e pesquisas
de opinião em jornais, no rádio, televisão. Com os avanços na tecnologia da
informação, há uma proliferação de estudos e pesquisas. Nem todas são
significativas ou importantes. Para evitar pesquisas que careçam de objetividade ou
credibilidade, deve-se examinar de forma crítica o que se lê se ou escuta, avaliando
o mérito da pesquisa:
1. Primeiro, deve-se examinar os objetivos da investigação, o porquê de a mesma ter sido
realizada e para quem;
2. O segundo passo na avaliação do mérito de uma pesquisa é determinar se a mesma foi
baseada em uma amostra probabilística (é aquela na quais os sujeitos da amostra são
escolhidos com base em probabilidades conhecidas) ou não-probabilística (aquela na
qual os itens ou indivíduos são escolhidos sem levar em conta a probabilidade de sua
ocorrência).

Pesquisas que empregam métodos de amostragem não-probabilística estão
sujeitas há sérios vieses na entrevista, talvez não-intencional, que pode apresentar
resultados sem sentido ou tendencioso (LEVINE et al., 2005).
Na opinião de Shaughnessy apud Carvalho (2003), para ser competente em
Estatística é essencial aos cidadãos das sociedades atuais, serem críticos em
relação à informação disponível na sociedade, para entender e comunicar com base
nessa informação, mas, também, para tomar decisões, atentando para o fato de que
grande parte da organização dessas mesmas sociedades é feita com base nesses
conhecimentos.
Procura-se, caracterizar a importância dos conteúdos estatísticos em todos os
níveis escolares. Percebe-se, entretanto, a quase ausência de investigações sobre
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pedagogias relacionadas com o ensino e com a aprendizagem desses conteúdos no
âmbito da Educação Matemática. Nota-se também que, se por um lado essas
investigações são realizadas em número cada vez maior no próprio domínio da
Estatística, por outro elas ocorrem com mais ênfase em relação ao ensino da
disciplina no ensino superior (WODEWOTZKI e JACOBINI, 2004).
Por tratar-se de uma área cujo domínio está sendo construído e se ampliando
na sociedade moderna, tornam-se relevantes estudos e pesquisas que não somente
tratem de modo sistemático e abrangente os conteúdos, mas que também viabilizem
troca de experiências com a intenção de garantir legitimidade à Educação Estatística
enquanto parte constitutiva de parâmetros curriculares (WODEWOTZKI e JACOBINI,
2004).
Apesar de a Estatística constituir-se num campo específico de estudo, não é
dissociada da Matemática e, principalmente em relação às investigações sobre o
ensino e a aprendizagem dos seus conteúdos. Acredita-se que elas, além de não
serem exclusivas nem de um campo nem de outro, devem ser realizadas
concomitantemente e com intercâmbios dos resultados alcançados (WODEWOTZKI
e JACOBINI, 2004).
2.3 EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E A MODELAGEM MATEMÁTICA
Entretanto a Estatística pode ser trabalhada com ”a modelagem matemática”
que tem como pressuposto que o ensino e a aprendizagem matemática podem ser
potencializados ao problematizarem situações do cotidiano. Ao mesmo tempo em
que propõe a valorização do aluno no contexto social, procura levantar problemas
que sugerem questionamentos sobre situações de vida (DCE, Matemática, 2006).
De acordo com Barbosa (2001), a modelagem matemática é:
“Um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidado a indagar
e/ou investigar, por meio da Matemática, situações oriundas de outras
áreas da realidade. Essas se constituem como integrantes de outras
disciplinas ou do dia-a-dia, os seus atributos e dados quantitativos existem
em determinadas circunstâncias”.

Para Bassanezi (2002), “a modelagem matemática consiste na arte de
transformar problemas reais com os problemas matemáticos e resolvê-los
interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.
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As possibilidades de trabalho suscitadas pela modelagem matemática
contribuem para a formação do estudante, de modo que ele alcança um aprendizado
mais significativo. Por meio da modelagem matemática, fenômenos diários sejam
eles, físicos, biológicos e sociais, constituem elementos para análises críticas e
compreensões diversas do mundo (DCE, MATEMÁTICA, 2006).
A resolução de problemas, que é o princípio norteador da aprendizagem da
matemática, pode possibilitar o desenvolvimento do trabalho com estatística em sala
de aula. Pois da mesma forma que a matemática, a estatística também se
desenvolveu através da resolução de problemas de ordem prática contextualizada
na história da humanidade (LOPES, 2004).
Não há sentido em se trabalhar atividades de ensino que envolva conceitos
estatísticos isolados de uma problemática. É um equívoco propor a realização de
coleta de dados, desvinculadas de uma situação-problema, uma vez que essa ação
não levará à possibilidade de análise real. Da mesma forma, as propostas para se
construir gráficos e tabelas desvinculados de um contexto ou relacionados a
situação muito distantes do aluno podem estimular a elaboração de um pensamento,
mas não garantem o desenvolvimento de sua criticidade (LOPES, 2004).
2.4 O ENSINO DA ESTATÍSTICA NA ERA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Historicamente, o crescimento e o desenvolvimento da estatística moderna
podem ser ligados a três fenômenos isolados:
1. A necessidade de o governo coletar dados de seus habitantes;
2. O desenvolvimento na matemática da teoria da probabilidade;
3. E a evolução da computação gráfica.

A necessidade de dados em base nacional foi intimamente entrelaçada com o
desenvolvimento da estatística descritiva, métodos centrados na coleta na
apresentação e na caracterização de um conjunto de dados, de modo a descrever
apropriadamente as várias características daquele conjunto (LEVINE et al., 2005).
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm exercido grande
influência no ensino da Estatística, possibilitando a realização dos cálculos e
facilitando o uso de uma grande variedade de formas de representação. As TIC
permitem o tratamento de dados reais, em vez de trabalhar apenas com amostras
de pequena dimensão, com valores escolhidos artificialmente de modo a
proporcionar cálculos simples. A Internet contém uma imensa variedade de dados
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estatísticos, constituindo por isso um excelente recurso para o ensino-aprendizagem
desse tema (PONTE et al., 2006).
Batanero (2001), relata o Projeto Mosaico de Estatística, que consiste no
ensino e aprendizagem de Estatística, de acordo com as tendências tecnológicas do
nosso tempo e sociedade, para promover avanços nas pesquisas e divulgação de
resultados encontrados pelos componentes da comunidade de ensino de Estatística
na Internet.
As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos
principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem
nos meios de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas (PCN,
MATEMÁTICA, 1998).
As atividades com lápis e papel ou mesmo quadro de giz, para construir
gráficos, por exemplo, se forem feitas com o uso de computadores, permitem ao
estudante ampliar suas possibilidades de observação e investigação, porque
algumas etapas formais do processo construtivo são sintetizadas (D’Ambrosio &
Barros, apud DCE, 2008).
Nos PCNs Matemática (1998), o aspecto a ser considerado é o fato de que
hoje a computação gráfica é um recurso bastante estimulador para compreensão e
análise do comportamento por exemplo de gráficos de funções. Onde a visualização
e a leitura de informações gráficas em Matemática são aspectos importantes, pois
auxiliam a compreensão de conceitos e o desenvolvimento de capacidades de
expressões gráficas. A disponibilidade de modernos recursos para produzir imagens
impõe a necessidade de atualização das imagens matemáticas, de acordo com as
tendências tecnológicas e artísticas, incorporando as cores, os gráficos, às
fotografias, assim como a importância de ensinar aos alunos fazer uso desses
recursos. É cada vez mais evidente, o descompasso entre a prática pedagógica e as
exigências sociais. A intensa e rápida ação da globalização está exigindo um futuro
trabalhador mais qualificado, mais ágil mentalmente, que trabalhe em grupo e aceite
ideias diferentes das suas.
O projeto Ação Local de Estatística Aplicada (denominada ALEA) apresenta
as novas preocupações em matéria de formação dos professores que atualmente
lecionam a Estatística, nos níveis de ensino básico e secundário e mostra a
necessidade de uma abordagem da Estatística: centrada nos dados e não tanto
centrada na Matemática. Enfatiza também a importância da Estatística como lógica
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e ciência da resolução de problemas de muitas outras disciplinas. Também sinaliza
que os métodos gráficos e a utilização de software estatístico deveriam ser de uso
corrente por qualquer professor que leciona Estatística (CAMPOS et al., 2001).
O projeto ALEA, pretende contribuir para a construção de um espaço de
recolha, participada por professores e alunos, de problemas do dia-a-dia susceptível
de reflexão estatística. Ao colocar à disposição dos alunos uma vasta quantidade de
informação estatística oficial e ao permitir a constituição de base de dados
documentados, produzidas pelos próprios alunos, cumpre este objetivo de conduzir
os estudantes na análise e exploração de dados genuínos, alguns recolhidos de
fontes disponíveis e outros através de recurso a inquéritos de turma ou
experimentações. As perspectivas são de construir novos meios para promover uma
melhor aprendizagem da Estatística no Ensino Médio (CAMPOS et al., 2001).
3.0 METODOLOGIA
Esta pesquisa teve como alvo a população do 1º ano do Ensino Médio diurno
do Colégio Estadual “Victor Bussmann” – Ensino Fundamental e Médio, localizado
no município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, pertencente ao Núcleo
Regional

de

Educação

da

Área

Metropolitana

Sul.

Sendo

aplicada

em

aproximadamente 30 aulas, de fevereiro a junho de 2009, na disciplina de
Matemática para trabalhar os conteúdos de Estatística em tabelas e gráficos
apresentados nas unidades didáticas do caderno pedagógico entre duas avaliações,
uma diagnóstica para verificar o conhecimento dos alunos, e outra do processo,
buscando estabelecer parâmetros com relação as atividades desenvolvidas e os
resultados alcançados através delas. Portanto, trata-se de uma pesquisa através de
uma intervenção pedagógica, atividade esta, que faz parte do Plano de
Desenvolvimento

Educacional

do

Governo

do

Paraná,

turma

PDE/2008

desenvolvida em etapas.
A primeira etapa consistiu na aplicação de um pré-teste individual, em uma
população de 84 alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio acima mencionado,
sobre os conteúdos de Estatística em tabelas e gráficos para analisar, interpretar e
responder a 10 questões assim distribuídas 1 questão com problema escrito, 7
questões com diferentes tipos de gráficos e 2 questões com tabelas. A resolução
das 5 primeiras questões foi na 1ª aula e as outras 5 na 2ª aula, observando que a
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aplicação do pré-teste ocorreu em dias diferentes e após o teste foram recolhidas
todas as folhas contendo as questões e as respostas da avaliação.
A segunda etapa consistiu nas ações desenvolvidas e realizadas durante a
aplicação das atividades do caderno pedagógico com unidades didáticas contendo
orientações de recorte, coleta, organização e tabulação de dados, construção,
interpretação, análise e pesquisa com etapas pré-estabelecidas através de
bibliografia direcionada a temas interdisciplinares, finalizando com a apresentação
dos trabalhos e construção de portfólios individuais, envolvendo questões da
linguagem em tabelas e gráficos.
A terceira etapa consistiu em uma avaliação, o pós-teste, ou seja, após o
desenvolvimento das atividades do caderno pedagógico individualmente os alunos
responderam novamente as mesmas 10 questões da avaliação do pré-teste. Logo
após, os dados obtidos foram organizados, tabulados construindo-se gráficos
comparativos do pré e pós-teste para análise dos resultados referente ao número de
acertos, erros e questões deixadas em branco.
4.0 RESUMO DA ESTRUTURA DO CADERNO PEDAGÓGICO
O caderno pedagógico foi uma produção didático-pedagógica, elaborada no
2º período do programa PDE. Ele visa contribuir para a compreensão e oportunizar a
aprendizagem da linguagem gráfica. Este material é composto de fundamentação
teórica a qual descreve a importância da Educação Estatística, a aplicação da
Estatística desde a idade média até os dias contemporâneos, e por 10 unidades
didáticas.
Com referência nas unidades didáticas, as atividades foram sendo inseridas e
aplicadas a partir da segunda unidade, apresentando ações para o aluno vivenciar
passo a passo articulando todo o processo de construção do conhecimento
estatístico de tabelas e gráficos. Em cada uma das unidades foram abordados os
conteúdos, os objetivos, os recursos, a organização do trabalho, os procedimentos,
sugestões de conteúdos para o professor transmitir para o aluno, atividades na
versão para professor (com as respostas das questões) e na versão para alunos.
Essas atividades foram aplicadas e realizadas durante a intervenção pedagógica e
também como sugestão de atividades para serem utilizadas por outros professores
em suas aulas. O caderno pedagógico foi apresentado com os seguintes tópicos:
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Na fundamentação teórica: A História da Estatística, A Educação Estatística,
A Literacia Estatística, Educação Estatística e a Modelagem Matemática, O Ensino
da Estatística na era da Tecnologia da Informação.
Nas Unidades Didáticas (UD):
UD

TÍTULO
1

Avaliação diagnóstica e pós-teste.

2

Atividades de recorte de tabelas e gráficos em revistas e jornais.

3

Conteúdos fundamentais para a construção de tabelas e gráficos.

4

Organização e representação de dados em tabelas e gráficos estatísticos.

5

Construção de tabelas e gráficos.

6

Construção de tabelas e gráficos no computador.

7

Análise e interpretação de tabelas e gráficos.

8

Análise e interpretação da linguagem estatística em tabelas e gráficos.

9

Fazendo pesquisa estatística com temas interdisciplinares.

10

Tabulação e construção de gráficos comparativos.

11

Apêndices

Os alunos foram orientados para construírem um portfólio individual, onde
arquivaram, documentaram e avaliaram as atividades realizadas nas unidades
didáticas no processo de intervenção. Cada unidade didática apresentou o seguinte:
Unidade 1 - “Avaliação diagnóstica e pós-teste”. Organizada com questões,
que analisam a capacidade de observação e interpretação de tabelas e gráficos,
para medir o conhecimento inicial e final dos alunos através das respostas a esses
testes. Avaliando previamente identificou onde os alunos apresentam dificuldade,
detectou os diferentes níveis de conhecimento sobre o assunto, para então a partir
dessas informações, planejar e direcionar os conteúdos trabalhados em sala de
aula. Com o pós-teste foi verificado se realmente os objetivos foram alcançados,
comparando os resultados do desempenho inicial e final dos alunos.
Unidade 2 - “Atividades de recorte de tabelas e gráficos em revistas e
jornais”. Onde os alunos coletaram diferentes tipos de gráficos e tabelas, colaram
em uma folha branca para em seguida, explorar os diferentes assuntos de
reportagens, observando em cada um os elementos característicos como, título, tipo
de gráfico, informações contidas, para preencher estes dados abaixo de cada gráfico
e tabela.
Unidade 3 - “Conteúdos fundamentais para a construção de tabelas e
gráficos”. Foram aplicadas atividades com cálculos de porcentagens e regra de três,
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para desenvolver o uso desses conhecimentos matemáticos como recurso para
interpretar e construir tabelas e gráficos.
Unidade 4 - “Organização e representação de dados em tabelas e gráficos
estatísticos”. Foi proposto para os alunos atividades para organizarem os dados de
uma pesquisa, através da distribuição de frequência absoluta e relativa, para assim,
sistematizar e representar os dados estatísticos em forma de tabelas, contendo
título, cabeçalho, corpo, colunas indicadoras, fonte e, nos gráficos, com título,
subtítulos, eixos graduados, legenda e fonte que são os elementos característicos
que devem conter. Pois tabelas, são quadros que resumem conjuntos de
observações para facilitar a comparação entre os dados numéricos. Já a função dos
gráficos é comunicar as informações visualmente e chamar atenção, para despertar
a curiosidade e interesse sobre o assunto pesquisado.
Unidade 5 - “Construção de tabelas e gráficos”. Atividades de construção de
tabelas a partir de gráficos ou de diferentes tipos de gráfico: de barras, colunas,
setores, linhas e pictograma a partir de tabelas de frequência, em folhas de papel
milimetrado. Considerado como forma eficiente de comunicação e análise da
informação, para proporcionar a compreensão sobre os tipos de dados, e de
variáveis que estão nessas representações.
Unidade 6 – “Construção de tabelas e gráficos no computador”. Atividades
para a construção de tabelas e diversos tipos de gráficos com apresentação das
instruções aos alunos, dos passos a serem seguidos na planilha Excel e/ou a
planilha BrOffice, utilizando o laboratório de informática da escola ou o computador
do aluno. O objetivo desse recurso é estimular o uso dessa mídia para a construção
de tabelas e gráficos, com a inclusão de atividades para fixar conceitos pertinentes a
Estatística e a Matemática, estimulando o uso da linguagem gráfica para a produção
do conhecimento, em assuntos diversificados.
Unidade 7 - “Análise e interpretação de tabelas e gráficos”. Cada equipe de
alunos elaborou três perguntas de uma tabela e três perguntas de um gráfico,
recortados a partir de atividades realizadas na unidade 2 do caderno pedagógico.
Em seguida, trocaram as questões com outras equipes e, depois de respondidas,
cada equipe corrigiu as suas.

A finalidade foi conduzi-los para reflexão,

estabelecendo relações ao criar os questionamentos, levando a discussão para
procurar entender e justificar os resultados obtidos nessas investigações, entre os
diversos assuntos.
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Unidade 8 - “Análise e interpretação da linguagem estatística em tabelas e
gráficos”. Realização de atividades nas quais analisaram a linguagem estatística das
variáveis envolvidas quantitativas e qualitativas, a população e a amostra. Com base
no direcionamento das atividades dessa unidade e das outras em estudo, facilitou o
esclarecimento de dúvidas existentes sobre a linguagem estatística, contribuindo
para a alfabetização Estatística e Matemática.
Unidade 9 - “Fazendo pesquisa estatística com temas interdisciplinares”. O
procedimento deste trabalho levou cada equipe a pesquisar assuntos diferentes,
temas interdisciplinares, com bibliografia direcionada, através de endereços de sites
da internet. Em cada trabalho entregue, deveria constar dados de identificação,
tema, título, introdução, justificativa, representação em gráficos e em tabelas,
conclusão e referências, para serem apresentados aos demais colegas.

Na

execução dessa atividade, ao realizar a pesquisa e apresentar o trabalho concluído,
observou-se a integração entre diferentes disciplinas.
Unidade 10 - “Tabulação e construção de gráficos comparativos dos
resultados do pré-teste e pós-teste”. Sistematização em forma de tabelas e gráficos,
dos resultados percentuais em relação ao número de acertos, erros e questões
deixadas em branco, bem como da média da turma em cada avaliação. Para
concluir, finalizando as atividades desse caderno pedagógico esta unidade didática
comprova através das comparações dos resultados que, a maioria dos conteúdos foi
assimilada,

os

alunos

demonstraram

melhor

compreensão

de

análise

e

interpretação, concretizando o processo ensino-aprendizagem.
- “Apêndice”. Atividades na versão para o aluno, para que o professor
reproduza para as suas aulas.
- Referências.
5.0 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados foram analisados através da comparação entre os resultados
obtidos na aplicação do pré-teste e do pós-teste, indicados na estatística com
valores percentuais do número de acertos, erros e questões deixadas em branco. As
análises dos resultados serão apresentadas na sequência.
5.1 Questão 1 : linguagem estatística
A questão abordou os conteúdos sobre a linguagem estatística: universo,
amostra e variáveis. Os dados estatísticos foram apresentados num problema
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escrito, não em forma de tabela ou gráfico e a resposta do aluno era subjetiva. Os
conceitos presentes na questão foram abordados na unidade didática: análise e
interpretação da linguagem estatística em tabelas e gráficos do caderno pedagógico.
Os resultados obtidos estão na tabela1.
Tabela 1 – resultados para a questão 1 - Clientes de uma concessionária de automóveis
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Questão
Nº.
Acertos Erros Brancos Acertos Erros Brancos
1-a
55,9% 39,3%
4,8%
69,3% 29,5%
1,2%
1-b
55,9% 41,7%
2,4%
68%
32%
0%
1-c
55,9% 40,5%
3,6%
84,7% 14,1%
1,2%
1-d
48,8% 42,9%
8,3%
84,7% 10,3%
5%
1 - total
54,2%
41%
4,8%
76,6% 21,4%
2%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 22,4% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 1-a da avaliação, a pergunta era sobre o universo estatístico e
houve aumento em 13,4% de acertos, na 1-b sobre amostra da pesquisa, o aumento
foi de 12,1%, na 1-c o assunto era tipo de variáveis, aumentou em 28,8% e 1-d
sobre os valores de variáveis foi de 35,9% o aumento de acertos. De acordo com os
valores incrementais de aumentos obtidos, conclui-se que este conteúdo foi, de fato,
aprendido de forma satisfatória pela turma. Porém, percebe-se a necessidade de
retomar alguns conceitos e procedimentos relacionados a linguagem estatística,
para favorecer o desenvolvimento da aprendizagem, na análise dos dados do
processo

do

tratamento

da

informação

e

na

resolução

das

atividades

contextualizadas, para que esse ensino tenha realmente significado e utilidade na
compreensão do mundo.
5.2 Questão 2 : gráfico de colunas triplas
A questão abordou o conteúdo sobre título de um gráfico, onde foram
apresentados os dados em colunas triplas e a resposta do aluno era objetiva. Os
conceitos e os elementos característicos representados em um gráfico foram
abordados na unidade didática: organização e representação de dados em tabelas e
gráficos estatísticos.
Os resultados obtidos estão na tabela 2.
Tabela 2 – resultados para a questão 2 – Crescimento da população brasileira
Questão
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Nº.
Acertos Erros Brancos Acertos Erros Brancos
2
13,1% 86,9%
0%
52,6% 47,4%
0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.
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Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 39,5% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 2 da avaliação, a pergunta era sobre um título adequado para o
gráfico e, de acordo com o resultado, é preciso rever a metodologia, buscar outros
recursos para desenvolver um trabalho em atividades que direcionem o aluno à
exploração, observação, reflexão, interpretação e leitura dos assuntos dos gráficos,
para superar e sanar essa dificuldade de compreensão.
5.3 Questão 3: gráfico de linhas
A questão abordou o conteúdo em um gráfico de linhas com as variáveis:
distância percorrida em diferentes intervalos de tempo, com questões para análise
dos dados estatísticos com cálculos matemáticos e a resposta do aluno subjetiva.
Os conceitos foram abordados nas duas unidades didáticas: análise e interpretação
da linguagem estatística e na construção de tabelas e gráficos, juntamente com
outros tipos de gráficos e tabelas.
Os resultados obtidos estão na tabela 3.

Questão
Nº.
3-a
3-b
3-c
3-d

3-e

3-f

3 - total

Tabela 3 – resultados para a questão 3 – Viagem de automóvel.
Conteúdo
abordado
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Variável
Acertos Erros
Brancos
Acertos
Erros
Brancos
Trecho
79,8%
20,2%
0%
80,8%
18%
1,2%
percorrido
Tempo de
29,8%
67,8%
2,4%
61,5%
35,9%
2,6%
viagem
Tempo
35,7%
63,1%
1,2%
69,2%
30,8%
0%
parado
Distância
31%
69%
8,3%
57,7%
42,3%
0%
percorrida
antes da
parada
Tempo
23,8 % 72,6%
3,6%
21,8%
78,2%
0%
entre o
início até a
parada
Tempo para 26,2%
69%
4,8%
35,9%
64,1%
0%
percorrer os
últimos
60km.
37,7%
60,3%
2%
54,5%
44,9%
0,6%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 16,8% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 3-a houve um aumento de 1% de acertos, na 3-b houve um
aumento de 31,7% de acertos, na questão 3-c aumentou em 33,5% e no item 3-d
foram de 60,2% de aumento, na 3-e diminuiu o resultado em 2% e na 3-f o aumento
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foi de 9,7%. Analisando o resultado, percebe-se a dificuldade de análise e
interpretação em gráficos de linhas principalmente no item “e” em que diminuiu em
2% o percentual de acertos, portanto o aluno não entendeu o que foi solicitado. O
processo poderia ter melhores resultados se, as atividades aplicadas em sala de
aula nas diversas disciplinas buscassem mais informações (pesquisas), assim,
ampliariam a capacidade de análise, leitura, interpretação e demonstração dos
resultados obtidos de dados em textos, tabelas e gráficos presentes no material
impresso da área da comunicação em jornais e periódicos.
5.4 Questão 4: Gráfico de setores
A questão abordou os conteúdos sobre: regra de três, porcentagem, leitura e
interpretação de dados e construção. Foram apresentados dados num gráfico de
setores, com informações em porcentagem e a resposta do aluno era subjetiva. Os
conceitos foram abordados em três unidades didáticas: conteúdos fundamentais
para a construção de tabelas e gráficos, construção de tabelas e gráficos e, na
análise e interpretação da linguagem estatística.
Os resultados obtidos estão na tabela 4.
Tabela 4 – resultados para a questão 4 – Empresas estabelecidas por setores.
Questão
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Nº.
Acertos Erros
Brancos Acertos Erros
Brancos
4-a
90,5%
9,5%
0%
97,4%
2,6%
0%
4-b
28,6%
71,4 % 0%
88,4%
11,6% 0%
4 - total 59,5%
40,5% 0%
93%
7%
0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 33,5% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 4-a a pergunta era sobre o maior setor representado no gráfico e
houve aumento em 6,9% de acertos, a questão 4-b era sobre a quantidade de
estabelecimentos, o aumento foi de 59,8%. O resultado obtido nos acertos dessa
questão foi relevante, pois de fato houve um avanço importante na assimilação e
compreensão desses conteúdos. Na construção de gráfico de setores é preciso
inicialmente trabalhar bem a circunferência, a utilização do transferidor, do
compasso, da régua e dos cálculos matemáticos para as transformações em graus,
e assim levar o aluno a analisar, interpretar e responder a questão com esse tipo de
gráfico.
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5.5 Questão 5: gráfico de colunas
A questão abordou o conteúdo sobre: frequência absoluta, interpretação das
informações dos dados e operações matemáticas. Foram apresentados os dados
estatísticos num gráfico de colunas e a resposta do aluno era subjetiva. Os
conceitos foram abordados em três unidades didáticas: organização e representação
de dados em tabelas e gráficos estatísticos, construção de tabelas e gráficos e,
análise e interpretação da linguagem estatística em tabelas e gráficos.
Os resultados obtidos estão na tabela 5.
Tabela 5 – resultados para a questão 5 – Acidentes de trânsito
Questão
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Nº.
Acertos Erros Brancos Acertos Erros Brancos
5
66,7% 33,3%
0%
87,2% 12,8%
0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 20,5% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
A pergunta era sobre o total da frequência absoluta do número de acidentes
de trânsito que ocorreram em uma semana. Considerando os valores obtidos nos
resultados, os alunos tiveram uma melhor visão dos dados estatísticos
apresentados, o que propiciou facilidade na compreensão e resolução da questão.
5.6 Questão 6: tabela
A questão abordou os conteúdos sobre: simbologia, classes, variáveis,
população e frequência absoluta e relativa. Foram apresentados os dados
estatísticos em uma tabela e a resposta do aluno era subjetiva. Os conceitos foram
abordados nas duas unidades didáticas: organização e representação de dados,
construção de tabelas e gráficos.
Os resultados obtidos estão na tabela 6.
Tabela 6 – resultados para a questão 6 – Idade em anos de cada chefe de família
Questão
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Nº.
Acertos Erros
Brancos Acertos Erros
Brancos
6-a
51,2%
41,7% 7,1%
84,6%
14,1% 1,3%
6-b
17,8%
73,8% 8,4%
79,5%
19,2% 1,3%
6-c
7,1%
79,8% 13,1%
61,5%
37,2% 1,3%
6 - total
25,4%
65,1% 9,5%
75,2%
23,5% 1,3%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 49,8% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 6-a da avaliação a pergunta era sobre o número de classes em
que a população foi dividida e houve aumento em 33,4% de acertos, na questão 6-b
sobre os valores incluídos em cada classe, o aumento foi de 61,7%, na questão 6-c
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o assunto era sobre inclusão e exclusão de valores na classe, aumentou em 54,4%.
É importante que o aluno tenha a compreensão desses conteúdos propostos na
tabela para poder organizar e representar os dados coletados em suas próprias
pesquisas.
5.7 Questão 7: tabela
A questão abordou o conteúdo sobre média aritmética. Foram apresentados
os dados estatísticos numa tabela e a resposta do aluno era subjetiva. O conceito de
média aritmética foi abordado na unidade didática: conteúdos fundamentais para a
construção de tabelas e gráficos.
Os resultados obtidos estão na tabela 7.
Tabela 7 – resultados para a questão 7 – Notas de uma prova
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Questão
Nº.
Acertos Erros
Brancos Acertos Erros Brancos
7
11,9%
76,2% 11,9%
82%
18% 0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 70,1% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 7 da avaliação, a pergunta se referia ao, cálculo da média
aritmética da turma em uma avaliação de geografia. De acordo com o resultado da
turma, ressalta-se que essa questão foi a que obteve o maior aumento em acertos.
Com relação ao conteúdo da média aritmética destaca-se que as atividades
apresentadas levaram os alunos ao entendimento deste conteúdo.
5.8 Questão 8: gráfico de linhas
A questão abordou os conteúdos sobre elementos de um gráfico: título,
subtítulos, função do título, fonte, eixos graduados, valores numéricos e cálculos
matemáticos aplicados à estatística. Foram apresentados os dados estatísticos na
forma de um gráfico de linhas e a resposta do aluno era subjetiva. Os conceitos
foram abordados na unidade didática: organização e representação de dados
estatísticos em tabelas e gráficos.
Os resultados obtidos estão na tabela 8.
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Questão
Nº.
8-a
8-b
8-c
8-d
8-e
8-f
8-g
8 - total

Tabela 8 – resultados para a questão 8 - Pobreza
Conteúdo
abordado
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Elementos de Acertos Erros
Brancos
Acertos
Erros
Brancos
um gráfico
Título
90,5%
7,1%
2,4%
100%
0%
0%
Função do
14,3%
73,8%
11,9%
82,1%
17,9%
0%
título
Função do
19%
71,4%
9,6%
70,5%
28,2%
1,3%
subtítulo
Finalidade da 20,3%
59,5%
20,2%
85,9%
12,8%
1,3%
fonte
Interpretação 11,9 %
76,2%
11,9%
64,1%
34,6%
1,3%
de %
Eixos
48,8%
41,7%
9,5%
89,7%
9%
1,3%
graduados
Cálculos
34,5%
56%
9,5%
82,1%
17,9%
0%
matemáticos
34,2%
55,1%
10,7%
82,1%
17,2%
0,7%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 47,9% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 8-a houve aumento em 9,5% de acertos, na 8-b o aumento foi de
82,1%, na 8-c aumentou em 51,5%, na 8-d foi de 65,6% o aumento de acertos, na
8-e o aumento foi de 52,2%, na questão 8-f aumentou em 40,9% e na última questão
a 8-g aumentou em 47,6% o número de acertos. Analisando cada item, conclui-se
através dos resultados obtidos nessa questão, o fato de que, o aluno adquiriu
conhecimentos sobre os elementos de um gráfico. Porém, devem ser trabalhadas
nas aulas questões que utilizem uma análise exploratória sobre os resultados
obtidos nas investigações ou pesquisas abordadas em tabelas e gráficos, para
desenvolver um raciocínio crítico sobre as informações que circulam no dia-a-dia.
5.9 Questão 9: gráfico de barras.
A questão abordou o conteúdo sobre: períodos, frequências e interpretação.
Foram apresentados os dados estatísticos num gráfico de barras e a resposta do
aluno era subjetiva. Os conceitos foram abordados nas unidades didáticas:
organização e representação de dados em tabelas e gráficos e, construção de
tabelas e gráficos do caderno pedagógico.
Os resultados obtidos estão na tabela 9.

23

Questão
Nº.
9-a
9-b
9-c
9-d
9-e
9-f
9 - total

Tabela 9 – resultados para a questão 9 – Venda de livros
Conteúdo abordado
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Acertos Erros
Brancos Acertos Erros
Brancos
Período de maior venda
44%
56%
0%
78,2%
21,8% 0%
Meses de maiores vendas
86,9%
13,1% 0%
98,7%
1,3%
0%
Mês de menor venda
85,7%
14,3% 0%
91%
9%
0%
Frequência
94%
6%
0%
100%
0%
0%
Meses que as vendas caíram 52,4 % 47,6% 0%
79,5%
20,5% 0%
Meses de vendas estáveis
73,8%
26,2% 0%
96,1%
3,9%
0%
72,8%
27,2% 0%
90,6%
9,4%
0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 17,8% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 9-a houve aumento em 34,2% de acertos, na questão 9-b o
aumento foi de 11,8%, no item 9-c aumentou em 5,3%, na 9-d foi de 6% o aumento
de acertos, na 9-e o aumento foi de 27,1%, na última questão a 9-f aumentou em
22,3% o número de acertos. Porém, para que os resultados sejam superados nesta
questão e em outras, o ensino da estatística deve ser dinâmico, envolvente e que
leve o aluno a estudar conceitos matemáticos, e analisar fatos sociais que estão na
linguagem gráfica, os quais podem ser introduzidos nas aulas como situaçõesproblemas de uma maneira que os estudantes aprendam e criem gosto pela
matemática.
5.10 Questão 10: gráficos com múltiplas linhas
A questão abordou o conteúdo sobre: períodos, frequências, interpretação e
porcentagem. Foram apresentados os dados estatísticos num gráfico com múltiplas
linhas e a resposta do aluno era subjetiva. Os conceitos foram abordados nas duas
unidades didáticas: na organização e representação de dados em tabelas e gráficos
e na construção de tabelas e gráficos do caderno pedagógico.
Os resultados obtidos estão na tabela 10.
Tabela 10 – resultados para a questão 10 – Vacinação de crianças de 1977 a 1994, no mundo.
Questão
Conteúdo abordado
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
Nº.
Acertos Erros
Brancos Acertos Erros
Brancos
10-a
Aumento ou diminuição
90,5%
9,5%
0%
100%
0%
0%
10-b
Totalidade na vacinação
60,7%
35,7% 3,6%
96,2%
3,8%
0%
10-c
Vacina mais aplicada
71,4 % 22,6% 6%
92,3%
7,7%
0%
10-d
Vacina menos aplicada
69%
28,6% 2,4%
89,8%
10,2% 0%
10-e
Queda na vacinação
38,1 % 47,6% 14,3%
82,1%
17,9% 0%
10-f
Vacinação nos últimos 3 anos
25%
65,5% 9,5%
74,4%
25,6% 0%
10-g
Vacinação contra sarampo em
40,5%
54,8% 4,7%
93,6%
6,4%
0%
1988.
10-h
Vacina BCG em 1989.
58,3%
36,9% 4,8%
97,4%
2,6%
0%
10 - total
56,7%
37,6% 5,7%
90,7%
9,3%
0%
Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.
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Observa-se que, a aprendizagem dos alunos teve um aumento de 34% nos
acertos das questões entre a avaliação inicial e o pós-teste.
Na questão 10-a houve aumento em 9,5% nos acertos, na questão 10-b o
aumento foi de 35,5%, na 10-c aumentou em 20,9%, na 10-d

foi de 20,8% o

aumento de acertos, na 10-e o aumento foi de 44%, na questão 10-f aumentou em
49,4%, na questão 10-g aumentou em 53,1% os acertos e na última questão a 10-h
aumentou em 39,1%. Portanto, o trabalho em análise, interpretação e em leitura
reflexiva destes dados estatísticos na linguagem gráfica, faz com que o aluno possa
correlacionar a matemática às diferentes disciplinas escolares auxiliando em seu
processo de aquisição de conhecimento e cidadania.
5.11 Resultado geral das duas avaliações
A seguir, no gráfico é apresentado o resultado geral do desempenho dos
alunos no pré e pós-teste levando em consideração a porcentagem do número total
de acertos, erros e questões deixadas em branco em cada avaliação.
Resultado geral das duas avaliações
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Acertos

Erros

Brancos

Pré-teste

47,70%

47,40%

4,90%

Pós-teste

79,70%

19,70%

0,60%

Fonte: a autora, a partir dos resultados dos testes.

Em relação aos percentuais gerais, o gráfico aponta que houve um aumento
geral de 32% no número de acertos nas questões, um decréscimo de 27,7% no
número de erros e um decréscimo de 4,3% no número de questões em branco, em
relação ao pré-teste e pós-teste. Quanto ao decréscimo das respostas deixadas em
branco, verificou-se que o aluno sentiu segurança em responder as questões, devido
ao seu crescimento em relação ao conhecimento adquirido durante a realização das
atividades trabalhadas na intervenção. Observa-se, com o decréscimo das questões
deixadas em branco e das respondidas de forma incorreta que, o aluno buscou a
solução das questões tentou responder, corretamente, mesmo correndo o risco de
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errar. Um aspecto positivo, percebido a partir da demonstração de coragem e
confiança em si na realização das questões.
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da Estatística de tabelas e gráficos com suas representações
visuais favorecem a aprendizagem ao transmitir informações de forma rápida e
eficiente em sua contextualização, abrangendo o reconhecimento de situações
concretas ao aproximar os conteúdos escolares dos conhecimentos da vida diária.
Portanto, ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico, através dos cálculos a
serem realizados para interpretar os assuntos relacionados, motivando os alunos a
participarem das aulas, podendo assim, possibilitar a avaliação dos resultados para
gerar novas situações de aprendizagem.
Quanto ao GTR, considero importante e pertinente a contribuição de cada
participante, com seus relatos, suas ideias, apontando pontos positivos e
colaborando com sugestões de pontos a melhorar na intervenção para o plano de
trabalho, interagindo com os demais colegas do grupo.
Enfim, essa integração professor PDE como tutor, apresentando o seu plano
de trabalho, o objeto de estudo, sua produção didático-pedagógica, as ações, o
passo a passo da caminhada de intervenção na escola, demonstrando e
socializando os resultados obtidos nesse ambiente virtual, amplia e possibilita novas
reflexões, alteração em alguns encaminhamentos, sugestões de atividades, troca de
experiências em realidades diferentes, fundamentando subsídios para a elaboração
do artigo final.
Outro aspecto fundamental para essa integração é a presença da internet de
qualidade nos laboratórios de informática, a estrutura física e o número de
computadores de acordo com o número de alunos. Assim, os alunos poderão obter
resultados positivos, o professor poderá inovar sua prática pedagógica, com o uso
dessa nova tecnologia como recurso que oportuniza uma variedade de dados
estatísticos em assuntos atualizados, promovendo a interdisciplinaridade e
estimulando a aquisição de conhecimentos importantes na formação para a
cidadania.
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7.0 CONCLUSÃO
Os alunos que fizeram parte dessa pesquisa demonstraram interesse e
participaram de forma ativa das atividades relacionadas aos conteúdos da
Estatística de tabelas e gráficos. Essa participação demonstrou a importância em se
trabalhar metodologias onde os alunos interagem com o conhecimento, por meio de
recursos diversificados, como por exemplo, a importância da Estatística aliada a
informática, pois, o computador auxilia com suas planilhas e, a evolução da internet
atrai cada vez mais, e está sendo realidade para muitos alunos na prática diária
atualizando conceitos. Sendo assim, o professor deve buscar unir teoria e prática,
análise e produção, pesquisa e demonstração.
Em relação ao conhecimento dos alunos verificou-se um percentual médio de
47,7% de acertos no pré-teste, o que indica que os alunos já tinham alguns
conhecimentos em Estatística de tabelas e gráficos. Quanto ao resultado percentual
do pós-teste, após a realização das atividades do caderno pedagógico, verificou-se
um aumentou para 79,7% no número de acertos, destacando um aumento geral de
32%, demonstrando que houve aquisição de conhecimentos sobre o conteúdo
aplicado nas aulas, de forma positiva e produtiva. Portanto, as tabelas e gráficos
oferecem um ambiente rico em comunicação e representação matemática, e com
esse trabalho ampliou a análise, a interpretação e a leitura a respeito dos assuntos
apresentados nas tabelas e gráficos, aumentando a reflexão na resolução de
problemas no contexto escolar e no seu cotidiano, favorecendo os estudantes para
relacionarem melhor as informações divulgadas nos meios de comunicação, nos
livros didáticos das diferentes disciplinas, entre outros instrumentos que utilizam
essa linguagem gráfica.
O ensino de Estatística é fundamental para oportunizar o desenvolvimento
efetivo da prática pedagógica diante da evolução dos conhecimentos produzidos,
demonstrando ser uma maneira eficiente de se trabalhar a interdisciplinaridade, as
interpretações em dados reais de forma contextualizada, de acordo com a realidade
dos educandos, buscando torná-la significativa, superando algumas das dificuldades
de interpretação e de cálculos matemáticos.
Assim, o ensino da Estatística deve buscar mais espaço no dia-a-dia da sala
de aula em todas as disciplinas, ou como disciplina em si, identificando novas
perspectivas possíveis para o trabalho com tabelas e gráficos, onde os estudantes
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concretizem o aprendizado em estatística e entendam melhor o mundo em que
estão inseridos.
Portanto, vale destacar que, para que o ensino se efetive, os profissionais da
educação necessitam de permanente estudo, leituras, pesquisas, capacitações e
trocas de experiências pedagógicas, enfim, implica ao educador estar sempre em
constante formação para articular e promover uma educação de qualidade para esta
sociedade cada vez mais informatizada, globalizada e competitiva.
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