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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a compreensão de um grupo de 

professores polivalentes em um grupo colaborativo, que ensinam matemática nas 

séries iniciais, em relação às atividades de Estatística, considerando a 

Organização Praxeológica e especificamente as compreensões que esses 

professores apresentam em relação à construção e leitura de gráficos e tabelas 

considerando os níveis propostos por Curcio e Wainer. Com a finalidade de 

responder a seguinte questão de pesquisa “Quais as contribuições que uma 

formação, dentro de um grupo colaborativo, traz para a formação de um grupo de 

professores polivalentes?” Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa, na qual 

contou com 16 professores polivalentes na qual participaram de um grupo 

colaborativo. Os dados coletados foram em cinco encontros, na qual quatro foram 

trabalhados situações-problemas envolvendo leitura e construção de gráficos e 

tabelas e um encontro aplicação de um questionário final para diagnosticar como 

foi nossa formação no grupo colaborativo. Essa análise mostrou um desempenho 

significativo por parte desses professores no que diz respeito à leitura e 

construção de gráficos e tabelas, segundo os níveis propostos por Curcio e 

Wainer, desse modo verificamos que o grupo colaborativo foi eficiente para a 

formação desse grupo de professores. 

 

Palavras-chave: Professores que atuam nas séries iniciais, formação de 

professores, leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to investigate the comprehension of a group of 

classroom teachers in a collaborative group, they teach math in early grades, in 

relation to the activities of Statistics, considering praxeological organization and 

specifically the understandings that these teachers have in relation to construction 

and reading graphs and tables into consideration the levels proposed by Curcio 

and Wainer. In order to answer the following research question "What are the 

contributions that training within a collaborative group, brings to the formation of a 

group of classroom teachers?" We develop a survey, which had 16 primary school 

teachers attended a collaborative group. The data were collected in five meetings, 

in which four issues were worked out-situations involving reading and constructing 

graphs and tables and a meeting of a questionnaire to final diagnoses as our 

training in the collaborative group. This analysis showed a significant performance 

by these teachers with regard to reading and constructing graphs and tables, 

according to the levels proposed by Curcio and Wainer, thereby verified that the 

group collaboration was effective for the formation of this group of teachers. 

 

Keywords: primary school teachers, teacher training, reading and interpreting 

graphs and tables. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1 Introdução 

 

Este estudo está inserido em um projeto mais amplo, orientado pela Profª 

Dra. Sandra Maria Pinto Magina, faz parte especificamente do grupo de pesquisa 

REPARE – Refletir, Agir, Refletir em Educação Matemática, acalado no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Como membro deste grupo tive a 

oportunidade de um contato mais específico com várias teorias e pesquisas 

relacionadas ao ensino de Estatística. 

Nesse grupo outras pessoas têm se interessado pelo tema Educação 

Estatística, tanto do ponto de vista do ensino como da aprendizagem, o que tem 

se traduzido em realização de estudos, alguns voltados para aluno, outros para o 

professor (ou futuro professor) alguns com objetivo de diagnosticar, outros de 

intervir. Ao todo são seis dissertações (três das quais recentemente defendidas) e 

uma tese, o que terminou por se estabelecer dentro do REPARE o sub-grupo do 

Tratamento da Informação, dentro do qual este estudo se insere. Assim decidimos 

montar um subgrupo, dentro do grupo REPARE que também existem pesquisas 

relacionadas a Matemática na Estrutura Curricular de Professores. 

Os estudos descritos a seguir estão em andamento, e para tanto daremos 

uma breve visão dos estudos. 
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A dissertação de Pereira (2009), busca investigar os avanços e limitações 

de uma intervenção de ensino, voltada à apropriação em que alunos do 6° ano do 

Ensino Fundamental II dão à leitura e a interpretação de gráficos. 

Já, a dissertação de Leite (em desenvolvimento), pretende observar os 

efeitos de uma intervenção de ensino centrada na apreensão de conceitos 

estatísticos elementares visando possibilitar aos alunos do Ensino Médio, a leitura 

de dados pontuais e globais e ainda a estimativa de medidas de tendência 

central, como Moda, Média e Mediana. 

Quanto a dissertação de Pagan (em desenvolvimento) propõe uma 

investigação na interdisciplinaridade no ensino de Estatística por professores de 

Matemática e de Geografia, sua investigação ocorrerá por meio de um estudo 

experimental comparativo. 

A dissertação de Reis (2009) terá como sujeitos de estudos o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os alunos da 3° série do Ensino Médio, com 

intuito de analisar como o ENEM tem abordado em suas questões os gráficos e 

tabelas e paralelamente qual o desempenho dos alunos nestas questões. 

Enfim a dissertação de Rodrigues (2009) visa investigar, por meio de 

diagnóstico, quais são os conhecimentos básicos que os alunos do Ensino 

Superior dos Cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia 

e Administração de Empresas têm sobre Estatística. 

Aqui a minha dissertação propõe a investigação quanto a compreensão de 

professores polivalentes, que ensinam matemática nas séries iniciais, em relação 

as atividades de Estatística, considerando a Organização Praxeológica de 

Chevallard (1992) bem como a construção e leitura de gráficos e tabelas 

considerando  os níveis propostos por Curcio e Wainer, dentro de um grupo 

colaborativo. 
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1.2  A Estatística e a formação do cidadão no mundo atual 

 

Nos deparamos com informações estatísticas, que se apresentam através 

de representações gráficas e numéricas, e são divulgadas constantemente no 

rádio, televisão, jornais, revistas e artigos científicos, assim a Estatística é usada 

para avaliar e traduzir o assunto numa linguagem que agilize a leitura e a torne de 

mais fácil de visualização, mas compressível e agradável. Dessa maneira é 

importante saber ler e analisar criticamente resultados de pesquisas e notícias, 

fazer inferências com base em informações qualitativas, ou dados numéricos, 

além de saber lidar com os conceitos elementares de estatísticas. 

Entendemos que o estudo da Estatística é muito importante para o 

indivíduo, no sentido de que ela não se fundamenta exclusivamente em 

representações numéricas e gráficas. Os dados amostrais são obtidos, 

organizados e interpretados com o objetivo de extrair conclusões e a partir daí, 

analisar meios de utilizar todas as informações coletadas na tomada de decisões.   

Segundo Carzola (2002), a importância da Estatística na formação do 

cidadão é crescente, na medida em que fica exposto à informações veiculadas 

pela mídia. Essas informações podem influenciar importantes tomadas de 

decisões que, muitas vezes, pela ausência de conhecimento na área são 

consumidas sem uma filtragem, tornando o cidadão vulnerável a interpretações 

que não correspondem à realidade. 

Nessa direção Crossen (1996), enfatiza que a mídia utiliza cada vez mais 

dados estatísticos e gráficos para convencer os consumidores a optarem pelos 

seus produtos, sem nenhum compromisso com o conhecimento, pois os números 

apresentados costumam ser nada além de um chamado para venda de seus 

produtos. Segundo a autora, as informações vêm: 

“vestidas em complexas tabelas e gráficos que medem, 

geralmente com aridez, do décimo ao centésimo de um ponto 

decimal, o empacotamento das conclusões de uma pesquisa faz 

com que elas pareçam ainda mais intimidadoras do que realmente 

são. As únicas pessoas que podem analisar as pesquisas são 

aquelas que as fazem, isto praticamente garante uma recepção 

acrítica da imprensa e do público” (CROSSEN, 1996, p. 28). 
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Assim, para a referida autora, os consumidores se encontram no final da 

cadeia da informação, e que a maioria deles não possuem sequer noções básicas 

de Estatísticas. Como resultado, esses consumidores não têm a confiança nem 

as ferramentas necessárias para analisar as informações apresentadas, apesar 

de saberem o suficiente para desconfiar de alguns números, que em geral se 

encontram indefesos. 

Foi refletindo sobre esse panorama que passamos a ter interesse sobre a 

Estatística. E como somos professores de Matemática, o interesse centrou-se 

especialmente nos seus processos de ensino e aprendizagem. 

Assim, passamos a apresentar a problemática do estudo realizado a qual 

está inserida numa situação de reflexão sobre o ensino da Estatística. 

 

 

1.3  Contextualização 

 

Para refletir sobre a problemática, foi criado um diálogo travado entre 

formador e um grupo de professores formandos. O dialogo foi baseado numa 

situação real, embora as falas aqui descritas tenham sido lapidadas. 

Antes porém, queremos enfatizar que as respostas dessas professores são 

costumeiramente ouvidas nos corredores e/ou sala de professores das escolas, 

que as quais, já freqüentei no exercício da minha vida docente. 

Formador (F): Vocês costumam utilizar algum documento oficial ou proposta para 

elaborar suas aulas? 

Professora 1 (P1): Às vezes. 

F: Bom, então vocês conhecem esses documentos? 

Professora 2 (P2): Conheço os PCN. 

P1: Só os que chegam até as minhas mãos. 

Professora 3 (P3): Só li, em tempo de concurso. 

Nesse momento observamos, que a professora P3, só leu por que seria conteúdo 

no concurso para provimento de cargo, após esse período era mais um “livro” 

guardado. 
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F: E em relação ao Ensino de Estatística, vocês costumam fazer alguma pesquisa 

para seu ensino? 

P2: Mal consigo ensinar a multiplicação e divisão. 

P1: Ensino a fazer gráficos. 

P3: Não passo Estatística para os alunos. 

F: Mas o PCN orienta que o ensino de Estatística deve ser ensinado desde os 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 

P2: É. 

Nesse momento verificamos que as professoras ficaram constrangidas, pois não 

tratarem o ensino da Estatística nas séries iniciais. 

F: Não fiquem sem graça por não ensinar Estatística, me diga como foram suas 

formações, teve alguma disciplina que envolvesse Estatística? 

P3: Tive, mas nunca conseguir entender, pois utilizava muitas fórmulas e não 

sabia usar direito. 

P1 e P2: Não tivemos. 

As professoras ficaram mais tranqüilas, ao falarem de suas formações, voltando a 

ser um papo mais descontraído. 

F: E em relação ao livro didático, vocês costumam utilizar para o Ensino da 

Matemática? 

P2: Sim 

P1 e P3: Não. 

F: Vocês não recebem livro? 

P1 e P3: Sim. Mandamos os alunos deixarem em casa para uma possível 

consulta e lições de casa. 

F: E vocês? O que acham dos livros? Eles trabalham a Estatística? 

P2: Não muito, somente alguns gráficos. 

F: Que tipos de gráficos? 

P2: De barras. 

Nesse momento verificamos que as professoras ficaram em dúvida sobre que tipo 

de gráficos elas utilizam para ensinar,  
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F: Vocês utilizam outros tipos? 

P2: Não. 

F: Além dos gráficos, vocês ensinam a construir tabelas? 

P1: Não. 

F: Por quê? 

P2: Não sei dizer, acho que não se tem o que ensinar, tabela é tabela. 

F: Então esse curso de formação pretende dar algumas noções sobre Estatística, 

baseado nas construções e leituras de gráfico e tabelas, espero que gostem. 

Depois dessa conversa percebemos que os professores estavam mais a 

vontade para a discussão do tema. 

 

 

1.4  Objetivos e questão da pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a contribuição de um grupo de 

professores polivalentes em um grupo colaborativo, que ensinam matemática nas 

séries iniciais, em relação às atividades de Estatística, considerando a 

Organização Praxeológica de Chevallard (1992) e acompanhar suas evoluções 

dentro desse grupo. 

Especificamente pretendemos levantar as compreensões que esses 

professores apresentam em relação à construção e leitura de gráficos e tabelas 

considerando os níveis proposto por Curcio e Wainer.  

Para tanto elaboramos a seguinte questão de pesquisa: 

 

Quais as contribuições que uma formação, dentro de um grupo 

colaborativo, traz para a formação de um grupo de professores 

polivalentes? 

 

Para atingir esse desiderato e ter subsídio necessário para responder esta 

questão, há um caminho a ser trilhado, descrito na seção 1.5 a seguir. 
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1.5  Breve descrição da dissertação 

 

Com esta proposta, nosso trabalho está organizado em seis capítulos cujos 

conteúdos estão apresentados conforme segue: 

O capítulo 1 mostra a introdução, a Estatística como forma de formação do 

cidadão, a problemática e nossa questão de pesquisa. 

No capítulo 2 apresentaremos um breve relato do desenvolvimento da 

Estatística, algumas definições sobre Estatística (construção de gráficos e 

tabelas), a Estatística Educacional, que irá tratar de algumas considerações que o 

PCN e também de uma breve revisão bibliográfica. 

No capítulo 3 abordaremos o referencial teórico que dará suporte à nossa 

pesquisa, para tal, utilizaremos a teoria de Yves Chevallard sobre a Organização 

Praxeológica, Raymond Duval e de Howard Wainer. 

O quarto capítulo será dedicado a discussão metodológica, descrevendo o 

delineamento do estudo, sujeitos, material e procedimentos. 

O quinto capítulo apresentará a análise dos dados obtidos com a formação 

dos professores. 

O sexto capítulo apresentará a conclusão de nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

No Capítulo 2, desenvolveremos um breve relato do desenvolvimento da 

Estatística; apresentaremos a Estatística Educacional, na visão do PCN e da 

Orientações Curriculares de São Paulo e abordaremos os conceitos elementares 

de Estatística  relacionados ao gráfico e tabela e por fim faremos fazer uma breve 

revisão da literatura. 

 

 

2.1  Breve relato da Estatística 

 

Desde a remota antiguidade, os governos têm se interessado por 

informações sobre suas populações e riquezas, tendo em vista, principalmente, 

fins militares e tributários.  

A palavra Estatística, que tem origem no latim (status), traduzida como o 

estudo do Estado, originalmente significava, uma coleção de informações de 

interesse para o estado sobre população e economia. Porém não existe, na 

literatura, um consenso sobre quem ou qual civilização utilizou primeiramente o 

termo “Estatística”, na qual usamos nos dias atuais. Os dados eram coletadas 

objetivando o resumo de informações indispensáveis para os governantes 

conhecerem suas nações e para a construção de programas de governos 

(ROCHA et al. 2004, p. 2 ) 

Kendall (1978) relata que o primeiro uso da palavra “Estatística‟‟ apareceu 

num trabalho do historiador italiano Girolamo Ghilini, em 1589, que versava sobre 

uma descrição política, mas existe uma outra versão citada por Porter (1996) que 
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afirma que a utilização do termo “Estatística” como um substantivo foi dada por 

Gottfried Achenwall em 1749. 

Confúcio, relatou levantamentos feitos na China, há mais de 2000 anos 

antes da era cristã. No Egito, por volta de 3100 a.C. os faraós fizeram uso 

sistemático de informações de caráter estatísticos, conforme evidenciaram 

pesquisas arqueológicas, até mesmo registros, que foram encontrados em 

civilizações pré – colombianas dos maias, astecas e incas (MEMÓRIA, 2004, p. 

11). 

Dessa forma, podemos considerar que a Estatística começou com essas 

sociedades e de uma forma simples e rudimentar. 

A partir do século XIII a Estatística começa a caminhar para os moldes da 

ciência que conhecemos hoje.  Na França, por volta do ano de 1300 as famílias 

e/ou lares foram utilizados, para estimar a população francesa. 

Após esse século, segundo Jozeau (2001), existiam três correntes 

estatísticas separadas geograficamente, a seguir iremos descrever essas 

correntes. 

A escola alemã – O objetivo era descrever a diversidade do 

território alemão, uma das inovações dos estudos realizados foi a 

publicação de tabelas cruzadas1, (JOZEAU, 2001). 

Aritmética Política Inglesa – Essa corrente se preocupava-se com 

a quantificação e a pesquisa de constantes de comportamento, 

permitindo estimações e previsões, Dreesbeke e (TASSI, 1990). 

Jogos e probabilidades – O começo da probabilidade como 

ciência empírica, Cardano é considerado o pai da Teoria da 

probabilidade, pois em um capítulo intitulado “On the casto f one 

die” ele analisou os jogos de azar de forma sistemática (PERERO, 

1994). 

 

Desse modo concordamos com Ferreira (2002), que a ligação das 

probabilidades com os conhecimentos estatísticos que veio dar uma nova 

dimensão à Estatística, sendo considerado o início da inferência estatística. 

 

____________ 
1
 Tabelas cruzadas são conhecidas como tabelas de contingência ou tabelas de dupla entrada. 
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Dessa maneira vimos que existe um ponto comum no surgimento das 

idéias da Estatística e da probabilidade. Ambas surgiram a partir de problemas 

empíricos, a partir do século XVII a relação entre a Estatística e a Probabilidade 

torna-se indissociável, contribuindo para o desenvolvimento de diversas áreas do 

conhecimento. 

 

 

2.2  A tabela 

 

As tabelas estão ligadas, desde os tempos primitivos, com a preocupação 

dos seres humanos em registrar informações relativas à caça, agricultura e 

comercio. Essas tabelas interferiam nas decisões e nas adaptações do homem. 

Assim, essas anotações, sistematicamente registradas de maneira tabular, 

auxiliavam o homem, por exemplo na agricultura, já que permitia saber os 

períodos do ano mais chuvosos e também os mais seco. 

Muitos anos se passaram e o grande célebre astrônomo Edmond Halley, 

em 1693, elaborou um estudo pelo qual apresentava uma tábua de mortalidade, 

conhecida por Breslau Table. Esta tábua de mortalidade foi a primeira construída 

sobre princípios realmente científicos. Embora Halley fosse inglês, os dados que 

usou provieram da cidade silesiana de Breslau, localizada no extremo oriente da 

Alemanha. Os dados recebidos por Halley sobre “idades e sexo de todas as 

pessoas mortas e o número de nascimentos a cada ano”, pareciam apurados com 

toda a exatidão e fidelidade possível (PÓVOAS, 2000, p. 213). 

Dessa forma entendemos que as tabelas são importantes e eficientes em 

um trabalho científico, pois permitem aos pesquisadores, uma rápida leitura dos 

textos e apresentam grande quantidade de dados, em pouco espaço. Segundo a 

APA (2001), “as tabelas geralmente mostram valores numéricos exatos, e os 

dados são ordenadamente dispostos em linhas e colunas, facilitando sua 

comparação” (p. 133). 
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2.2.1  Elementos da tabela 

 

Tabela é um conjunto de dados dispostos em linhas e colunas, distribuídos 

ordenadamente, em função de alguns critérios adotados por diversos sistemas 

estatísticos. De um modo mais formal, segundo Croce Filho (2007), a tabela é 

uma coleção de dados numéricos dispostos em uma determinada ordem de 

classificação. O papel das tabelas não está restrito à apresentação organizada e 

resumida dos dados, pois, também, são submetidas e planejamentos para o 

futuro. 

Dessa maneira uma, tabela deve ser organizada de forma clara e contendo 

todos os elementos necessários, para a sua compreensão.  

Para exemplificarmos a tabela, adotamos os critérios estabelecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993). 

Os elementos essenciais que devem compor uma tabela são: 

a) Título da tabela – conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma 

tabela, deve ser breve, porém claro e explicativo. 

b) Coluna Indicadora – é a coluna, ou conjunto de colunas, que apresenta o 

nome da variável e de seus respectivos valores apresentados nas linhas. 

c) Cabeçalho – conjunto de termos indicadores do conteúdo das colunas 

indicadoras e numéricas. 

d) Corpo da tabela – é formada pela interseção das linhas e colunas, cada 

interseção é chamada de célula. 

e) Notas da Tabela – classificadas em notas gerais, específicas e de 

probabilidade, são colocadas no rodapé da Tabela, as notas gerais 

qualificam e explicam qualquer tipo de informação relacionada à tabela 

como um todo e são escritas precedidas da palavra “Nota”, as notas 

específicas referem-se a uma linha ou coluna, ou uma célula, e são 

indicadas por letras minúsculas sobrescritas. 

 

Como em nosso estudo focamos somente no estudo de tabelas simples e 

de dupla entrada, iremos explicar somente esses dois tipos de tabelas. 
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A tabela simples, apresenta as categorias das variáveis observadas em um 

estudo e suas respectivas contagens, ou seja, o número de ocorrências de uma 

categoria, anotadas em uma coluna denominada de freqüência absoluta. 

 

 

Figura 1: Tabela simples 

Exemplo de tabela simples, retirado de Novaes e Coutinho, 2009, p. 66. 

Dessa maneira a tabela simples resume os dados de uma única variável 

qualitativa ou quantitativa. A tabela conhecida como distribuição de freqüência, é 

aquela em que as categorias, números ou intervalos são associadas as 

quantidades conhecidas como freqüência. 

Já a tabela de dupla entrada, também conhecida como tabela comparativa, 

apresenta informações de duas ou mais variáveis. 

 

 

Figura 2: Tabela de dupla entrada 

Exemplo de tabela de dupla entrada, retirado de Bussab e Morettin, 2002, p.90. 
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2.3  O Gráfico 

 

É freqüente a organização dos dados obtidos em um estudo estatístico, por 

meio de gráficos, que relacionam os valores ou as modalidades da variável e a 

sua freqüência, embora às vezes, forneçam menos dados que uma tabela, os 

gráficos favoreçam a visão global dos dados, evidenciando as tendências, as 

ocorrências ocasionais, os valores de máximos e de mínimos e as ordens de 

grandezas dos fenômenos. 

No século XVII, aparecem os primeiros ensaios sobre Geometria Analítica 

com Fermat e Descartes, que retomam as idéias dos construtores egípcios e com 

isso, passam a localizar os pontos, por meio de um par de retas perpendiculares 

entre si. Apesar desse método ter sido introduzido por Fermat, ele recebeu o 

nome de sistema cartesiano em homenagem a René Descartes, que assinava 

seu nome em latim como Cartesius (MONTEIRO, 2002). 

Descartes criou o sistema cartesiano em 1673 e foi considerado, por 

muitos, o pioneiro no desenvolvimento de elaborações gráficas, em razão de esse 

sistema representar fenômenos científicos por meio de funções matemáticas 

(MONTEIRO, 2000). Já os gráficos estatísticos tem historia relativamente recente. 

Em 1786, Willian Playfair, engenheiro, economista e político escocês 

representa pela primeira vez, gráficos de barra, de linhas e de setores, para 

descrever dados econômicos. Playfair passou a sistematizar graficamente 

informações sobre fenômenos, que não se assentavam nas funções da 

matemática abstrata em voga, para as quais os gráficos eram pensados com 

aplicáveis, apenas onde a geometria era apropriadamente aplicável (MONTEIRO, 

2002). 

Biderman (1989) explica que Playfair utilizou o eixo das abscissas, para 

representar os dias em que um indivíduo guardava o dinheiro; e o eixo das 

ordenadas, passou a significar a quantia de dinheiro amontoada, nestes dias. 

Essas representações na forma de gráfico de barras, forami citadas em seu livro 

The Comercial and the Political Atlas de 1801. 
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Para enfatizar a importância de Playfair para a Estatística, Wainer (1992) 

destaca que foi ele quem desenvolveu e melhorou os fundamentos do desenho 

gráfico, visando a substituição de tabelas de números, a fim de tornar mais fácil a 

comunicação e interpretação da informação quantitativa.  

No entanto, a expansão inicial do uso dos gráficos foi lenta, não só pelo 

tempo que era gasto para reproduzir à mão, mas também pela limitação 

tecnológica que existiu na época, bem como pela limitação técnica fotográfica. 

Assim, os gráficos eram evitados ao máximo até a segunda metade do século XX 

(CARZOLA, 2002). 

Segundo Kruskal (1982), o ressurgimento dos gráficos estatísticos, a partir 

da década de 60 do século passado, deveu-se à aparição de novas idéias para 

apresentação e análise de dados. Assim, podemos citar: as criações de Tukey, 

com diagrama de ramo e folha, as séries trigonométricas inversas de Andrew, os 

gráficos de análise multivariada de Gnanadesikan, entre outros. 

Segundo Cleveland (1987), um fator que contribui para o salto qualitativo 

dos gráficos foi a revolução da computação gráfica, iniciada no ano de 1960, 

intensificada nos últimos anos, estimulando a invenção de novos métodos 

gráficos. 

Portanto, o desenvolvimento dos métodos gráficos, passa a implicar 

grandes estudos de metodologia de quantificação, de modo que a informação 

quantitativa seja mostrada em um grupo, para favorecer o exame dos dados num 

diagnóstico ou para ajustar modelos aos dados. 

Para Cleveland (1987), esse método envolve visualização, ou seja, qual 

deve ser a ferramenta visual utilizada para uma respectiva informação 

quantitativa. 

Segundo Crespo (1999), os gráficos de informações têm por finalidade 

possibilitar uma visão ampla e explícita da intensidade das modalidades e dos 

valores relativos ao fenômeno observado. São gráficos expositivos, portanto, 

dispensam explicações adicionais. Nesses gráficos, o título deve estar sempre 
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presente, porém, as legendas podem ser omitidas, caso as informações 

representadas, estejam claras o suficiente para a compreensão do gráfico. 

É freqüente a organização dos dados obtidos em um estudo estatístico, por 

meio de gráficos que relacionam os valores ou as modalidades da variável e a 

sua freqüência. Essa forma de organização é mais fácil de se interpretar. Os 

gráficos que se podem utilizar são: 

 

Quadro 1: Tipos de gráficos 

Variável Freqüência Gráfico 

Qualitativa 

 Absoluta 

 Relativa 

 Porcentagem 

 Gráfico de colunas 

 Gráfico de barras 

 Gráfico de setores 

 Pictograma 

Quantitativa Qualquer tipo 

 Gráfico de colunas 

 Gráfico de barras 

 Gráfico de segmento 

 Polígono de freqüência 

Quantitativa contínua Qualquer tipo 
 Histograma 

 Polígono de freqüência 

 

A seguir, iremos ilustrar os gráficos representados pelo quadro acima. 

 

 

2.3.1  Gráfico de colunas e de barras 

 

Os gráficos de colunas são bastante utilizados para representar 

freqüências de variáveis qualitativas ou quantitativas, embora eles também 

possam ser usado para representar valores absolutos ou, ainda, médias. 

Apresentamos os dados por meio de colunas, que não deixam de ser retângulos 

dispostos na vertical, cujas alturas correspondem às freqüências (relativa ou 

absoluta) dos valores de certa variável. 
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Figura 3: Gráfico de colunas 

 

Já os gráficos de barras são bem similares ao gráficos de colunas. Eles 

são utilizados para os mesmos fins e são compostos por barras, que são 

retângulos dispostos na horizontal, cujos comprimentos correspondem às 

freqüências (relativas ou absolutas) dos valores de certa variável. 

 

 

Figura 4: Gráfico de barras 

 

 

2.3.2  Gráfico de setores 

 

O gráfico de setores mostra a diferença de valores relativamente a um 

total, por exemplo, a porcentagem de observações de uma variável com relação à 

freqüência total. 

Os dados são apresentados por um círculo e cada setor indica a parte 

proporcional à freqüência e, portanto um valor da variável. 
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O ângulo de cada setor é proporcional à freqüência absoluta de cada dado. 

Podemos calculá-lo por meio da relação 
360

fi
n


o

. 

 

 

Figura 5: Gráfico de setores 

 

 

2.3.3  Pictograma 

 

Tipo de representação que se utiliza para variáveis qualitativas. Consiste 

em desenhar, para cada valor da variável, uma figura proporcional à freqüência. 

Exemplo: O seguinte pictograma representa a preferência de frutas de uma 

turma do 5° ano do Colégio Alegria. 

 

 

Figura 6: Pictograma 
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2.3.4  Gráfico de segmentos 

 

Muito utilizado para representar a relação entre duas grandezas os gráficos 

de segmentos (ou de linha) são construídos marcando-se os pontos e, em 

seguida, unindo-se. Para isso, usa-se um sistema de eixos parecido com o plano 

cartesiano. Veja o exemplo: 

 

 

Figura 7: Gráfico de segmentos 

 

 

2.3.5  Gráficos múltiplos 

 

Quando representamos duas ou mais características da amostra 

simultaneamente, num mesmo gráfico, diz-se que esse é um gráfico múltiplo. 

 

 

Figura 8: Gráfico múltiplo 
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2.3.6  Histograma 

 

Quando se quer representar graficamente uma distribuição de freqüências, 

na qual se agrupam os valores de uma variável em intervalos, utiliza-se, 

geralmente, um histograma. 

 

 

Figura 9: Histograma 

 

 

2.3.7  Polígono de freqüências 

 

Uma variante do histograma é o polígono de freqüências ele é obtido 

unindo-se os pontos médios dos lados superiores das barras (retângulos). 

 

 

Figura 10: Polígono de freqüências  
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Os estudos de Leinhardt et al., (1990) revelam que, como outros processos 

matemáticos, o trabalho com gráfico envolve, tanto interpretação como 

construção. Assim, entendemos que interpretar gráficos significa extrair sentido 

dos dados. Construir um gráfico, refere-se à geração de algo novo, que exige a 

seleção e nomeação dos eixos, seleção de escalas, identificação de unidades e 

traçado do gráfico. 

Hancock (1991) argumenta que os professores têm pouca experiência e 

familiaridade com esse conteúdo, para explorá-los com seus alunos. 

De acordo com os PCN (1997), a Matemática tem sido a disciplina que 

contribui de modo significativo para elevação das taxas de retenção dos alunos no 

Ensino Fundamental e, além disso, citam que, parte dos problemas envolvidos no 

ensino da Matemática, pode ser reflexo da dificuldade dos professores 

trabalharem com alguns conteúdos matemáticos, portanto, esta situação está 

relacionada ao processo de formação de professores. 

Assim o conhecimento do aluno está intimamente ligado ao do professor, 

dessa forma, nossa pesquisa irá desenvolver uma formação em grupo 

colaborativo com professores voltada para construção e leitura de gráficos e de 

tabelas. 

 

 

2.4 Parâmetros Curriculares Nacionais e a Estatística 

Educacional 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental, 

adotados a partir de 1997, contemplam o programa da disciplina de Matemática, 

propondo o ensino da Estatística e Probabilidade desde a 1ª série. Ele destaca 

que é cada vez mais freqüente, a necessidade de se compreender as 

informações veiculadas, especialmente pelos meios de comunicação, para tomar 

decisões e fazer previsões, que terão influência não apenas na vida pessoa, 

como na de toda a comunidade. Estar alfabetizado, neste final de século, supõe 

saber ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada e construir 
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representações, para formular e resolver problemas que implique o recolhimento 

de dados e a análise de informações (BRASIL, 1997, p. 84) 

Dessa maneira comungamos com o PCN que se esse enfoque for dado, 

desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, a escola estará efetivamente 

contribuindo para a formação do aluno que pense mais amplamente a respeito de 

diferentes questões e estabeleça, adequadamente, estratégias e técnicas para a 

resolução de problemas que apareçam em sua vida. 

Sobre o ensino de Estatística, Lopes (1998) enfatiza que este deve 

contribuir para que a escola cumpra seu papel de preparar os estudantes para a 

realidade, à medida que eles passam a desenvolver e a elaborar 

questionamentos, objetivando responder a uma investigação, por vez auxiliando o 

aluno a fazer conjecturas, formular hipóteses, estabelecer relações e processos 

necessários à resolução de problemas, o que é importante, seja para o exercício 

pleno da cidadania, seja para qualquer atividade profissional. 

Nessa direção Batanero (2002) apresenta quatro razões para ensinar 

Estatística. 

1. A Estatística é a parte da Educação geral desenvolvida para 

futuros cidadãos adultos que precisam adquirir a capacidade de 

leitura, interpretação de tabelas e gráficos que aparecem nos 

meios de comunicação; 

2. É útil para a vida posterior, já que, em muitas profissões, se 

fazem necessários alguns conhecimentos básicos do tema; 

3. Seu estudo ajuda no desenvolvimento pessoal, baseado na 

valorização da objetividade; 

4. A Estatística ajuda a compreender as outras disciplinas do 

currículo, tanto da Educação Básica, quanto de cursos superiores, 

onde, com freqüência aparecem gráficos ou conhecimentos 

estatísticos. 

 

Assim, vimos que tanto o PCN, Lopes e Batanero compartilham nas 

mesmas idéias, que o Bloco Tratamento da Informação tem um papel importante 

na formação do aluno, que se refere ao desenvolvimento de elaborar e de 

questionar informações, que serão oferecidos ao longo de sua vida.  
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Em relação as habilidades Estatísticas, que estão inseridas no bloco 

Tratamento da Informação, temos: 

Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o aluno 

venha a construir procedimentos para coletar, organizar, 

comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem freqüentemente em seu dia a dia, 

relativamente à combinatória, o objetivo é levar o aluno a lidar 

com situações-problema que envolvam combinações, arranjos, 

permutações e, especialmente, o princípio multiplicativo da 

contagem e como relação a probabilidades, a finalidade é a de 

que o aluno compreenda que grande parte dos acontecimento do 

cotidiano são de natureza aleatória e é possível identificar 

prováveis resultados desses acontecimentos. As noções de acaso 

e incerteza, que se manifestam intuitivamente, podem ser 

exploradas na escola, em situações nas quais o aluno realiza 

experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis) 

(Secretaria de Educação Fundamental, 1997, p. 56-57). 

 

Desse modo vimos que o bloco Tratamento da Informação está 

preocupado com aluno, no que se trata a construir procedimentos para coleta, 

organizar e interpretar dados tanto em gráfico e tabela e representações que 

aparecem freqüentemente em seu dia a dia. 

No primeiro ciclo, a finalidade do bloco de conteúdos tratamento da 

informação é: 

Que os alunos aprendam a ler e interpretar representações 

gráficas, mas que se tornem capazes de descrever e interpretar 

representações gráficas, e interpretar sua realidade, usando 

conhecimentos matemáticos (Secretaria de Educação 

Fundamental, 1998, p. 69-70). 

 

O papel do professor neste ciclo é estimular os alunos ao desenvolvimento 

de atitudes de organização, investigação e perseverança. 

Neste ciclo, os conteúdos conceituais e procedimentais são: 

Leitura e interpretação de informações contidas em imagens; 

coleta e organização de informações, criação de registros 

pessoais para comunicação das informações coletadas; 

exploração da função do número como código na organização de 

informações (linha de ônibus, telefones, placas de carros, 

registros de identidade, biblioteca, roupas, calçados); 



 38 

interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, de dupla 

entrada e gráficos de barra para comunicar a informação obtida, 

produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e 

tabelas (Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p. 74-75). 

 

No segundo ciclo, no que se refere ao bloco tratamento da informação, 

deve-se partir do desenvolvimento de coleta, organização e descrição de dados, 

possibilitando aos alunos uma compreensão de tabelas e gráficos. Ao ler e 

interpretar tabelas e gráficos, os alunos estabelecem relações entre os 

acontecimentos e em alguns casos poderão fazer previsões. 

Para o segundo ciclo, os conteúdos conceituais e procedimentos são: 

Coleta, organização e descrição de dados; leitura e interpretação 

de dados apresentados de maneira organizada (por meio de 

tabelas e gráficos, para identificação de características previsíveis 

ou aleatórias de acontecimentos; produção de texto escritos, a 

partir da interpretação de gráficos e tabelas, construção de 

gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou outros; obtenção e interpretação de 

média aritmética; exploração da idéia de probabilidade em 

situações-problemas simples, identificando sucessos possíveis, 

sucessos seguros e as situações de “sorte”; utilização de 

informações dadas para avaliar probabilidades; identificação das 

possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de 

contabilizá-la usando estratégias pessoais (Secretaria de 

Educação Fundamental, 1998, p. 56-57). 

 

Com base nas informações apresentadas para o primeiro e segundo ciclos 

do Ensino Fundamental relacionadas ao ensino de Estatística, nossa pesquisa se 

propõem a investigar a compreensão de um grupo de professores polivalentes em 

um grupo colaborativo, que ensinam matemática nas séries iniciais, em relação às 

atividades de Estatística, considerando a Organização Praxeológica. 

 

 

2.5  Revisão de literatura 

 

Na presente seção discutiremos algumas pesquisas sobre Tabelas e 

Gráficos, realizadas com profissionais e professores e alunos concernentes à 

leitura e a construção de gráficos e tabelas 
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Abordando o tema leitura de gráficos e tabelas e encontramos vários 

trabalhos, e selecionamos quatro trabalhos que mais se aproximaram de nosso 

tema. 

a) Simone da Silva Dias Caetano (2004) – “Introduzindo a Estatística nas 

séries iniciais do ensino Fundamental a partir de material Manipulativo: 

Uma Intervenção de Ensino”. 

b) Letícia de Castro Araújo (2007) – “Concepções e competências de um 

grupo de Professores polivalentes relacionadas à leitura e interpretação 

de Tabelas e Gráficos”. 

c) Corina Rodrigues (2009) – “Leitura e interpretação de gráficos e tabelas: 

Um estudo comparativo sobre o desempenho de alunos de licenciatura 

em Matemática, Pedagogia e Bacharelado em Administração”. 

d) Silvana Pereira (2009) – “A leitura e interpretação de tabelas e gráficos 

para alunos do 6° ano do Ensino Fundamental”. 

 

Caetano (2004) investigou o desenvolvimento da leitura e interpretação de 

gráficos e o conceito de média aritmética por crianças da 4° série do Ensino 

Fundamental, por meio de uma intervenção de ensino com o uso de material 

manipulativo. 

Foi desenvolvida uma pesquisa de caráter intervencionista com alunos de 

duas classes de 4ª série do Ensino Fundamental, foram constituídos em dois 

grupos, sendo um de controle (BC) e um segundo com um grupo experimental 

(GE), a pesquisa contemplou duas etapas, uma aplicação dos instrumentos 

diagnósticos (pré e pós-testes) em ambos os grupos e aplicação da intervenção 

de ensino com uso de material manipulativo apenas no GE. 

Em relação à pesquisa, vamos salientar os resultados obtidos sobre a 

interpretação e leitura de gráficos. 

De acordo com a pesquisadora, tendo em vista os níveis de leitura e 

interpretação de gráficos propostos por Curcio, ela observou que as questões 

classificadas na Leitura de Dados, na qual solicitava a quantificação de uma 

categoria do gráfico, não apresentou dificuldades aos alunos. 
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Em relação a Leitura entre os dados, evidenciou um maior grau de 

dificuldade em situações especificas, como por exemplo, quando o gráfico 

utilizava uma escala não unitária e ou quando os dados do gráfico traziam uma 

categoria com freqüência de valor zero. 

Nas questões referentes à Leitura além dos dados, os alunos 

consideravam a tendência desses dados em suas respostas e alguns alunos 

chegaram utilizar a média aritmética para responder a questão. 

Dessa forma a pesquisadora concluiu que a intervenção de ensino com o 

uso de material manipulativo que teve um papel fundamental ao propiciar o 

desenvolvimento de estratégias para a resolução das situações problema, 

estratégias essas que foram transferidas para outras situações propostas no pós-

teste, ou seja, situações a serem resolvidas apenas no contexto de papel e lápis, 

dessa forma a intervenção de ensino com material manipulativo possibilitou tanto 

as abstrações reflexionantes necessárias à obtenção do conhecimento como as 

relações entre os elementos dos conceitos estudados. 

Araújo (2007) investigou um grupo de professores polivalentes com o 

objetivo de identificar as concepções e competências relacionadas à leitura e a 

interpretação de gráficos e tabelas e média aritmética. 

Para a pesquisa em questão, foram constituídos dois grupos de 

professores: o grupo que a pesquisadora denominou G1 com até 11 anos de 

magistério e o G2 com mais de 11 anos de magistério. 

A pesquisadora aplicou um questionário dividido em três partes: a primeira 

trata do perfil dos professores; a segunda, com questões objetivas que emergem 

do cálculo da média aritmética, permitindo fazer a leitura imediata de gráficos e 

tabelas e uma terceira parte, dissertativa na qual os professores deveriam 

justificar suas respostas. 

Em relação à pesquisa, vamos salientar os resultados obtidos sobre a 

interpretação de tabelas e gráficos. 

De acordo com a pesquisadora, o resultado dos dois grupos em relação à 

leitura e interpretação de tabelas foi satisfatório, embora alguns dos sujeitos 
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pesquisados tenham apresentado dificuldades na interpretação das tabelas de 

dupla entrada, fazendo apenas uma leitura na vertical ou horizontal. 

Em relação à leitura e interpretação de gráficos, a pesquisa conclui que nas 

questões que envolviam um nível de leitura dos dados, os sujeitos apresentaram 

um bom desempenho; e em questões que envolveram o nível de leitura entre os 

dados, os sujeitos mostraram dificuldades. Cabe salientar que a pesquisa mostra 

que os sujeitos sentiram dificuldades na construção de gráficos. 

Rodrigues (2009) investigou quais são os conhecimentos básicos dos 

alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática (GFLM), Pedagogia (GFP) e 

bacharelado em Administração (GFADM) com relação à leitura e interpretação de 

gráficos e tabelas, estudados na disciplina de Estatística. 

Para pesquisa em questão, o universo de estudo foi constituído sempre 

com vistas na coleta de material, para uma pesquisa naturalista ou de campo, na 

qual a quantidade de respondentes foi obtida por meio de uma amostra não 

aleatória e as instituições de ensino superior, bem como os alunos, escolhidos 

pela acessibilidade a eles. 

A pesquisadora aplicou sua pesquisa em um grupo de 174 sujeitos 

divididos nos três grupos, que durante seu percurso acadêmico, já cursaram a 

disciplina de Estatística. 

O material de estudo foi composto por um caderno de seis páginas, 

dividido em duas partes, a primeira parte com um questionário com uma série de 

perguntas que definiam o perfil de cada um dos sujeitos e na segunda parte um 

teste com questões que abordam conceitos básicos de Estatística. 

O teste aplicado buscava a investigação dos conhecimentos desses 

sujeitos, focando especialmente na, leitura e interpretação de gráficos, construção 

de gráficos, leitura e interpretação de tabelas, construção de tabelas, conversão 

entre os registros de representações e cálculo de medidas de tendência central. 

Em relação à pesquisa, vamos salientar os resultados obtidos sobre a 

interpretação e construção de tabelas e gráficos. 
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Ao analisar o grupo GFP a pesquisadora chama atenção pela grande 

quantidade de questões deixadas em branco, em que a taxa foi de 40% que foi 

equivalente à taxa de acerto do GFLM, e ainda, superior à taxa de acerto e 

branco do GFADM.  

E em relação aos resultados dos itens errados, o grupo GFADM deteve o 

maior índice foi de 52,4% em relação aos outros dois grupos, no entanto esse 

grupo apresentou o menor percentual de resposta em branco, levando assim a 

pesquisadora supor que esse grupo errava na tentativa de acertar a questão. 

De acordo com a pesquisadora, o resultado dos grupos em relação à 

“leitura dos dados” e “leitura além dos dados” constatou que o desempenho do 

grupo dos Pedagogos foi significativamente menos positivo que os apresentados 

pelos dos grupos de Administração e Licenciatura em Matemática. Em relação ao 

nível “leitura além dos dados” não houve diferença significativa entre os 

desempenhos dos grupos de Pedagogia e de Administração, e por fim a 

pesquisadora constatou que tange no nível “leitura entre os dados”, não houve 

diferença significativa entre os desempenhos dos três grupos. 

Em relação à leitura e interpretação de tabelas, o grupo dos futuros 

licenciados em Matemática foi melhor sucedido do que o grupo dos futuros 

Administradores e Pedagogos juntos, mesmo não passando dos 40% de acerto, 

em relação a categoria “nível básico”, os grupos foram homogêneos, no entanto 

os acertos não passaram de 50%, no “nível intermediário”, o grupo de futuros 

licenciados em Matemática foi mais positivo que o desempenho dos outros 

grupos, apesar de não passarem dos 50% de acerto, e por fim no “nível 

avançado” o desempenho dos grupos foram insatisfatório, com taxa de acerto que 

não ultrapassava dos 30%. 

Pereira (2009) foi investigar quais foram os avanços e limitações, de uma 

intervenção de ensino no 6° ano do Ensino Fundamental, de uma escola da Rede 

Pública do Estado de São Paulo, com vista à apropriação da leitura e a 

interpretação de gráficos e tabelas. 

Para a pesquisa em questão, o universo de estudo foi constituído de duas 

turmas do 6° ano do Ensino Fundamental, com cerca de 70 alunos, que foram 
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selecionados com vista de maneira rigorosa exigida em uma pesquisa 

experimental, a seleção foi feita em dois grupos, grupo de controle (GC) e grupo 

experimental (GE). 

A pesquisadora aplicou um instrumento diagnostico (pré-teste) para os dois 

grupos, esse instrumento teve o objetivo de fazer um levantamento do 

conhecimento prévio dos alunos envolvidos, e para tanto, utilizou questões de 

tabelas e gráficos, cujo conteúdo estava relacionado aos conceitos elementares 

de Estatística, após o diagnostico, foram realizados 8 encontros, num total de 16 

horas/aula. 

Na intervenção de ensino, na qual apenas o GE participou, objetivo foi 

analisar o tratamento e conversão de registros, os níveis de conhecimento 

referentes a gráficos e tabelas, e por fim, foi aplicado um pós-teste em ambos os 

grupos, assim verificando os conhecimentos adquiridos pelos alunos do GE. 

Em relação à pesquisa, vamos salientar os resultados obtidos sobre a 

interpretação de tabelas e gráficos. 

Sobre o desempenho do GE na leitura e interpretação de tabelas, no “nível 

elementar”, os resultados foram satisfatórios, porém, com media inferior aos 

demais níveis, isso se justificou, pois o desempenho apresentado no pré-teste 

partiu de um patamar elevado, no item que pedia um “nível intermediário” foi 

observado um bom desempenho, e em relação ao “nível avançado” o 

desempenho foi significativo, mostrando forte presença da intervenção de ensino. 

Em relação ao desempenho do GE na leitura e interpretação de gráficos, a 

pesquisadora notou que no pré-teste, o desempenho apresentado pelos alunos, 

em cada nível, seguiu a teoria, fato esse que não ocorreu no pós-teste, pois foram 

encontrados índices mais elevados no nível avançado, superando o desempenho 

do nível intermediário. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

O objetivo desse capítulo é realizar uma breve apresentação das teorias 

que sustentaram nosso estudo. Abordaremos as idéias de Chevallard sobre a 

Organização Praxeológica e as classificações de Curcio para leitura de gráficos e 

de Wainer para leitura de tabelas. 

 

 

3.1  Organização Praxeológica 

 

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) situa a atividade matemática no 

conjunto das atividades humanas regularmente feitas, descrevendo o 

conhecimento matemático em termos de organizações ou praxeologias cujas 

noções básicas são as noções de tipos de tarefas (T), técnicas (), tecnologias (Ɵ) 

e teorias (θ) que permitem modelar as práticas sociais em geral e a atividade 

matemática em particular (CHEVALLARD, 1999). 

A noção da tarefa supõe um objetivo relativamente preciso para o qual se 

dispõe de alguma técnica com um entorno tecnológico-teórico mais ou menos 

explícito, ou seja, a tarefa é a ação do sujeito sobre uma categoria de problemas 

que podem ser resolvidos por uma técnica. Por exemplo, tarefas são identificadas 

por um verbo de ação que sozinho caracteriza um gênero de tarefa como: 

calcular, decompor, resolver, somar, construir um gráfico, ou uma tabela. 

Uma técnica deve ser pelo menos compreensível, legível e justificada para 

permitir o seu controle e garantir a eficácia das tarefas feitas. As tarefas e as 
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técnicas correspondentes formam um bloco que se chama bloco prático-técnico e 

se identifica com o que comumente se denomina um saber-fazer. 

Para Chevallard (1999), a tecnologia, indicada por (Ɵ), é um discurso 

racional sobre a técnica, com as funções de: 

a) Justificar “racionalmente” a técnica (), para assegurar que ela permita 

realizar as tarefas do tipo (T), quer dizer, assegurar que a técnica realize 

o que se pretende; 

b) Explicar, fazer inteligível, aclarar a técnica, expor por que é que a técnica 

é correta; 

c) Produção de técnicas. Esta função corresponde a um emprego mais 

atual do termo tecnologia. 

 

Chevallard (1999) aponta que, em matemática, a função de justificação 

predomina tradicionalmente, por meio de exigência de demonstração sobre a 

função de explicação. Por outro lado, o fato de que exista numa instituição, uma 

técnica canônica, em principio a única reconhecida e empregada, confere a esta 

técnica uma virtude “autotecnológica” sobre a qual se tem toda crença: atuar 

dessa maneira não exige justificação porque é a melhor maneira de atuar. 

Na aplicação no cálculo da média, usa-se muitas vezes a técnica 



 
n

i 1

1X xi
n

, definida e justificada pelo discurso teórico-tecnológico de cálculo de 

média do tipo 
  


x1 x2 ... xn

x
n

. Esta técnica adquire, portanto, o estatuto de 

“autotecnologia”. É uma técnica inquestionável, naturalizada no processo do 

cálculo da média aritmética. 

Segundo Chevallard (1999) uma técnica de estudo, se identifica 

geralmente com uma tecnologia determinada (diferenciação ou primitivação) ou 

mais implicitamente com o bloco do saber (Ɵ, θ) correspondente que permite 

produzir e justificar a título de aplicações técnicas e a distintos tipos de tarefas. 
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Desse modo para o autor, as noções de tarefa, técnica, tecnologia e teoria, 

são relativas à função que elas desempenham em uma determinada atividade 

matemática, assim, um mesmo objeto matemático pode ser considerado como 

uma técnica para realizar um tipo de tarefas ou servir como um elemento 

tecnológico comum a um conjunto do tipo de tarefas e técnicas. 

Dessa maneira iremos exemplificar como essa construção aparece. 

Na seqüência, apresentaremos os tempos de duração, em dias, de vinte 

lâmpadas. 

 

Quadro 2: Tempo de duração 

 

 

Construa uma tabela de distribuição de freqüências dessa amostra com 

cinco classes da mesma amplitude. 

Tarefa (T1) – Organizar os dados não agrupados em uma tabela de 

distribuição de freqüências. 

 

Técnica (τ1):  

Primeiro passo: escolher o tipo de tratamento de variável adequado ao 

conjunto de dados. No caso escolhemos o tratamento de variável contínua, ou 

seja, organizada em intervalos de classes. 

Segundo passo: identificar a quantidade de valores observados, calcular a 

amplitude total do conjunto (diferenças entre os valores máximo e mínimo 

registrados) em seguida dividir a amplitude calculada por 5, que é a quantidade 

de intervalos desejada, encontrando assim, a quantia que deve ser somada a 
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cada um dos intervalos, quantia essa denominada de amplitude de cada classe 

ou intervalo de classe. 

Terceiro passo: representar essas classes na primeira coluna da tabela 

com intervalos entre números reais, utilizando os colchetes, como exemplo, [150-

181,8[, deste modo devendo registrar todos os tempos de duração maiores ou 

iguais a 150 dias (que é fechado, ou seja, incluso), e menores que 181,1 dias 

(que é aberto, ou seja, excluso). Logo, um valor de 181,1 dias deverá ser 

representado em uma classe posterior, que deverá conter valores maiores ou 

iguais a 181,1 dias (que é fechado), e menores que 213,6 dias (que é aberto), e 

assim por diante. 

Observação: para o tratamento de variável quantitativa contínua, pode-se 

optar por uma distribuição com dados agrupados em classes e para determinar o 

número de classe, uma prática comum é utilizar um mínimo de 5 e um máximo de 

10 classes, procurando evitar o aparecimento de classes com freqüência zero. 

Quarto passo: registrar na segunda coluna da tabela as freqüências com 

que esses valores apareceram no quadro. 

Resolução esperada. 

 

Distribuição do tempo de duração de vinte lâmpadas 

 

Quadro 3: Distribuição do tempo de duração 

 

 

A tecnologia é formada por um conjunto de conceitos que são mobilizados 

pela técnica e é explicada por uma tecnologia sendo esta justificada na teoria. 
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Da mesma forma que Morais (2006); neste trabalho, utilizamos o termo 

discurso teórico-tecnológico que é a explicitação da teoria e da tecnologia em 

relação a uma técnica, de forma conjunta, integrada. 

Discurso teórico-tecnológico, nesse bloco, identificamos os seguintes 

conhecimentos matemáticos e estatísticos mobilizados: conceito de número, 

operações de adição, subtração e divisão, variável quantitativa continua, 

freqüência, amplitude total e amplitude de classe. 

 

 

3.2  Níveis de Compreensão de Tabelas segundo Wainer 

 

A leitura e interpretação de tabelas não é uma tarefa tão imediata por mais 

simples que esta se apresente, segundo Duval (2002) a contribuição cognitiva das 

tabelas e suas diferentes utilizações só são válidas quando analisadas sob dois 

pontos:a organização representacional das tabelas e a função cognitiva que ela 

desempenha. 

Para Wainer (1992) uma apresentação tabular melhora significativamente 

quando seguimos três passos que orientam para a construção de uma tabela que 

tem o intuito de comunicar e não somente armazenar os dados. São elas: 

a) Ordenar fileiras e colunas de uma maneira que faça sentido – estruture 

os valores da tabela em ordem decrescente e quando temporal, sempre 

do passado para o futuro. 

b) Arredondar os valores – para os seres humanos fica mais fácil entender 

e memorizar dois algarismos, dessa forma prestamos mais atenção e 

porque estatisticamente não são necessários mais do que dois 

algarismos. 

c) Linhas e colunas são importantes – o espaçamento entre as linhas e 

colunas facilita a leitura e interpretação dos dados, favorecendo sua 

observação. 

 

Nesse sentido, acreditamos que a construção de tabelas é também um 

ponto importante a ser trabalhado, pois sua leitura e interpretação também 
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dependem dessa habilidade. Ao percebermos a importância desses critérios, 

passamos a examinar a tabela sob uma análise cognitiva.  

Segundo Duval (2002), a tabela como representação gráfica fornece dois 

grupos de classificação para uma análise semiótica cognitiva2. 

Tabelas que se constituem apenas como uma apresentação 

sinóptica, como um “banco de dados”, servindo apenas para uma 

consulta rápida o que implica um custo cognitivo bastante baixo. A 

leitura deste tipo de tabela é dada a partir de uma exploração 

vertical, ou horizontal, de uma ponta a outra, como parada sobre a 

casa correspondente ao dado indicado na questão que motiva a 

exploração. (DUVAL, 2002, apud FLORES; MORETTI, 2005, p. 9). 

 

Esta categoria de tabela evoca questões de nível elementar, pois essas 

perguntas envolvem a extração de dados (BERTIN, 1973 apud WAINER, 1995). 

Por exemplo, qual dia da semana corresponde 31 de janeiro de 2010? Olhamos o 

calendário em 31 de janeiro e verificamos que foi num domingo. 

O segundo grupo consiste em: 

Tabelas que permitem aparecer novos dados, inferir a existência 

de relações ou de elementos não ainda conhecidos, ou ainda 

mostrar a necessidade de distinções que até então não tinham 

sido levados em conta. A leitura deste tipo de tabela implica numa 

dupla exploração, vertical e horizontal e, além disso, essa 

exploração deve ser simultânea (DUVAL, 2002, apud FLORES; 

MORETTI, 2005, p. 9). 

 

As tabelas, classificadas nesses grupos, também envolvem dois níveis de 

compreensão estipuladas por Bertin (1973) e citados por Wainer (1995), que 

serão descritos a segui: 

No nível intermediário da questão que implica interpolar e descobrir quais 

são relações existentes entre os dados que são mostrados na tabela. Por 

exemplo, se hoje é sábado, que dia da semana será daqui a 100 dias? Basta 

dividirmos 100 por 7 que o quociente nos dará 14 semanas e mais dois dias. 

Assim, daqui a 100 dias cairá numa segunda-feira. 

 

____________ 
2
 Semiótica cognitiva: concepção que temos da tabela como representante organizacional. 
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Já no nível avançado, envolve tabelas em que as questões abrangem 

uma compreensão mais ampla dos dados, favorecendo a comparação de 

tendências e as relações implícitas. Por exemplo, meu aniversario é dia 29 de 

dezembro, que no ano de 2006 caiu numa sexta-feira, em 2007 será num sábado. 

E em 2008, meu aniversário cairá num domingo? Como 2008 é um ano bissexto 

então terá 52 semanas e dois dias, logo meu aniversário cairá numa segunda-

feira. 

Embora os níveis das questões envolvam uma compreensão categórica 

dos dados, isto não significa que as dificuldades dos sujeitos de pesquisas 

possam ser designadas por estes níveis (WAINER, 1995), dessa maneira não é 

possível prever que as questões de nível elementar correspondam sempre a 

100% de acerto e de forma proporcional relativamente aos outros dois níveis. 

 

 

3.4  Níveis de Compreensão de Gráficos segundo Curcio 

 

Em nossa pesquisa, foram usadas representações gráficas, sendo 

trabalhado gráficos de barras, dupla entrada, setores e de linhas, tanto para 

leitura, interpretação e cálculo de média aritmética. 

Dessa forma, é preciso conhecer o nível de compreensão de gráficos dos 

sujeitos do estudo, para dar prosseguimento ao mesmo, ou seja, desenvolver a 

formação dos professores em grupo colaborativo. 

Segundo Curcio et al (2001) um levantamento dos tipos de questões que 

podem ser respondidas pelos gráficos sob o ponto de vista de diversos autores, 

ocorreu um consenso sobre a necessidade de considerar três tipos de questões 

que podem fornecer insinuações que ativam o processo de compreensão do 

gráfico e que se inserem em três níveis. A seguir apresentaremos esses níveis de 

Curcio. 

Leitura dos dados: este nível de compreensão requer uma leitura literal do 

gráfico, não se realiza a interpretação da informação contida nela mesma. 
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Observamos que a compreensão do gráfico requer praticamente uma troca na 

forma de comunicação. A seguir iremos apresentar um exemplo3 desse nível. 

Responda a questão abaixo de acordo com o gráfico. 

 

 

Figura 11: Estatística na graduação 

 

Quantos professores cursaram Estatística na graduação? 

Leitura entre os dados: interpretação e integração dos dados dos 

gráficos, habilidades para comparar quantidades e o uso de outros conceitos e 

destrezas matemáticas. Desse modo entendemos que a leitura entre os dados, 

parece exigir um pouco mais de conhecimentos matemáticos, do que a leitura dos 

dados. 

Por exemplo, de acordo com o gráfico anterior, quantos professores foram 

entrevistados? 

Leitura além dos dados: requer que o leitor realize previsões e inferências 

a partir dos dados sobre informações que não estejam refletidas diretamente no 

gráfico, dessa maneira o estudante precisa ir além das observações explícitas no 

gráfico e suas relações, deve ser capaz de realizar inferências baseadas na 

representação como, por exemplo, identificar uma tendência ou generalizar para 

uma população. 

 

____________ 
3
 Os exemplos aqui representados para ilustrar os níveis de Curcio foram retirados de ARAUJO (2007). 
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Por exemplo, de acordo com o gráfico acima, assinale a alternativa correta: 

a) Nem todos os professores cursaram Estatística na graduação; 

b) Menos de 50% dos professores cursaram Estatística na graduação; 

c) A maioria dos professores cursou Estatística na graduação; 

d) Somente dois professores não cursaram Estatística na graduação; 

e) Considerando a amostra de 28 professores, mais de 
3
4

 desses 

professores cursaram Estatística na graduação. 

 

Ao refletirmos sobre as alternativas de “a” a “d”, todas estão condizentes às 

informações explícitas no gráfico, porém “os professores” não necessariamente 

fazem parte da amostra em questão. Neste caso, a única alternativa que confirma 

que a amostra e a inferência são referentes ao gráfico é a alternativa “e”. 

Do ponto de vista escolar, os PCN (1997) abordam sobre a necessidade de 

desenvolver um trabalho a partir da coleta, organização e descrição de dados que 

possibilitarão ao aluno compreender as funções das tabelas e gráficos, de modo 

que ele tenha uma visão global da informação, a leitura rápida e o destaque dos 

aspectos relevantes, ao lerem e interpretarem dados apresentados em tabelas e 

gráficos, os alunos podem estabelecer relações entre acontecimentos e, em 

alguns casos, fazer previsões. 

É importante enfatizar que os níveis de Curcio e de Wainer apresentados, 

irão nos auxiliar para análise das atividades propostas em nosso estudo. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

4.1  Introdução 

 

Nesse capítulo apresentamos o tipo de pesquisa e a forma como 

conduzimos nosso estudo. Iniciaremos por fazer uma breve discussão teórica da 

metodologia adotada. Na sequência, procederemos com o desenho do 

experimento, no qual conterá a descrição dos sujeitos e procedimento adotado no 

estudo. Por fim descreveremos os materiais utilizados no estudo, quais sejam, o 

questionário de perfil e as situações-problema, por meio das quais realizamos a 

formação e o questionário de avaliação final. 

 

 

4.2  Discussão Teórico-Metodológica 

 

Nossa pesquisa objetiva investigar a compreensão de um grupo de 

professores polivalentes em um grupo colaborativo, que ensinam matemática nas 

séries iniciais, em relação às atividades de Estatística, considerando a 

Organização Praxeológica e especificamente pretendemos levantar as 

compreensões que esses professores apresentam em relação à construção, 

leitura de gráficos e tabelas.  
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Para compreendermos a escolha de nossa teoria metodológica, 

acreditamos ser necessário, primeiramente, abordar o significado de pesquisa 

científica, dessa maneira optamos pela definição dada por Fiorentini & Lorenzato 

(2007) quando argumenta que: 

A pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca 

disciplinada/metódica de saberes ou compreensões acerca de um 

fenômeno, problema ou questão da realidade ou presente na 

literatura o qual inquieta/instiga o pesquisador perante o que se 

sabe ou diz a respeito. (Fiorentini & Lorenzato, 2007). 

 

Nessa busca disciplinada e com vista no aspecto teórico-metodológico, 

nossa pesquisa rumou para uma abordagem de pesquisa qualitativa, assim 

vamos ao encontro da idéia de D‟Ambrósio (2004), que a pesquisa qualitativa lida, 

dá atenção às pessoas e às suas idéias, procurando fazer sentido nos discursos e 

narrativas que estariam silenciosas.  

A pesquisa se desenvolverá sobre um trabalho colaborativo. É importante 

ressaltar que não se trata de uma pesquisa colaborativa, por isso pretendemos 

esclarecer na próxima seção. 

 

 

4.2.1  Pesquisa colaborativa e trabalho colaborativo 

 

Segundo Fiorentini (2004), a colaboração tem surgido cada vez mais em 

pesquisas em educação, tal perspectiva de trabalho tem sido tão difundida que o 

autor destaca que o trabalho individual, nesse contexto (educacional), tem sido 

visto com uma heresia, algo que deve ser reprimido a todo custo (FIORENTINI, 

2004, p. 48) 

Não é com a intenção de supervalorizar o trabalho coletivo, muito menos 

com a de execrar o trabalho individual, que optamos por esse enfoque, mas sim 

por uma situação específica. 

Segundo Fiorentini (2004), ele apresenta duas formas de pesquisas, 

apesar de usar o termo colaboração, tem significados bem distintos, pesquisa 

colaborativa e trabalho colaborativo. 
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A pesquisa colaborativa é entendida como um processo de pesquisa 

desenvolvido integralmente por todos os atores envolvidos, ou seja, desde a 

idealização do projeto até a escrita do relatório final, passando pela coleta e 

análise de dados, todas as atividades são realizadas por todos os envolvidos, 

assim uma dissertação ou tese acadêmica nunca poderá ser considerada uma 

pesquisa colaborativa (FIORENTINI, 2004, p. 66). 

O projeto, a coleta de dados e, principalmente, o processo de escrita, 

envolvendo a análise dos dados, está sendo executado individualmente, mesmo 

com a ajuda, muitas vezes, das discussões com várias pessoas. 

Então essa pesquisa vai ao encontro da idéia de trabalho colaborativo, que 

segundo Fiorentini (2004) argumenta que no trabalho colaborativo os grupos ou 

práticas colaborativas são concebidos apenas como objetos de investigação, ou 

seja, a pesquisa se desenvolve sobre uma prática ou sobre um grupo 

colaborativo.  

O autor destaca algumas características que se apresentam neste tipo de 

trabalho: 

a) Voluntariedade, identidade e espontaneidade, um grupo autenticamente 

colaborativo é constituído por pessoas voluntárias, no sentido que 

participam espontaneamente. 

b) Liderança compartilhada ou co-responsabilidade: um não se sobressai 

ao outro, não existe hierarquia, assim o trabalho flui em conjunto.  

c) Apoio e respeito mútuo, os integrantes do grupo se apóiam mutuamente; 

seja um apoio intelectual, técnico ou afetivo (FIORENTINI, 2004, p. 52). 

 

Segundo Saraiva (2001), esta relação é de extrema importância, e que 

esse tipo de pesquisa exige uma parceria entre o professor e o investigador. 

Fiorentini (2004) ressalta que muitos estudos brasileiros têm mostrado que 

o apoio mútuo entre os membros do grupo é fundamental para o sucesso e 

sobrevivência de seu ambiente colaborativo. Nesse caso deste trabalho 

colaborativo, a estreita relação entre o professor e o pesquisador permitiu o 



 58 

surgimento de um ambiente de confiança onde as reflexões sobre a prática dos 

professores puderam fluir mais facilmente. 

 

 

4.3  Desenho do Experimento 

 

Nesta seção apresentaremos o desenho adotado em nossa pesquisa. 

Iniciaremos apresentando os sujeitos participantes e na sequência o 

procedimento adotado, isto é, o número de encontros as horas de formação e, 

ainda, a maneira como foi conduzida a formação. 

 

 

4.3.1  Sujeitos participantes do estudo 

 

Contamos com a participação de dezesseis professores polivalentes das 

Redes Estadual, Municipal e Particular de Ensino do Estado de São Paulo, todos 

do sexo feminino, o encontro do grupo foi na Escola São João Evangelista, 

situado na Zona Leste de São Paulo, no grupo tivemos quatro professores que 

lecionavam nesta escola e doze professores pertencentes à Diretoria de Ensino 

Leste 4. 

 

 

4.3.2  Procedimento 

 

A pesquisa foi desenvolvida ao longo de cinco encontros com duração de 

duas horas cada. Esses encontros aconteceram sempre aos sábados, sendo os 

quatro primeiros encontros em sábados consecutivos e o último com um intervalo 

de 15 dias. 

Com relação aos quatro primeiros, esses encontros foram dedicados à 

formação e o último a aplicação de um questionário final, cuja finalidade foi o de 

avaliar a aprendizagem desses professores no que tange aos conteúdos 

trabalhados. Esse questionário, constando de cinco questões referentes aos 
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conteúdos trabalhados, foi aplicado coletivamente, mas as respostas foram dadas 

individualmente. 

No que se refere aos encontros de formação, esses eram desenvolvidos a 

partir de situações-problema. Algumas dessas situações, por sua vez, continham 

itens que envolviam situações de gráficos e tabelas, algumas das quais 

solicitavam a construção de gráficos e tabelas e outras a leitura e interpretação 

dessas representações gráficas e tabulares. Assim, as situações-problema 

apresentadas aos professores mantinham estreita relação com o que tínhamos 

planejado para trabalhar no encontro. 

O primeiro encontro, iniciou com a aplicação de um questionário que 

tratava de traçar o perfil dos professores, referente a idade, tempo de magistério, 

tipo de escola que leciona (Estadual, Municipal ou Particular), formação, jornada 

semanal de trabalho e da Didática e metodologia de ensino. No segundo 

momento desse encontro iniciamos a formação propriamente dita, quando foram 

trabalhadas três situações-problema referentes a construção de tabelas. 

No segundo encontro, foram apresentadas quatro situações-problema 

referentes à construção de gráfico através de uma tabela. Já no terceiro encontro, 

foram trabalhadas quatro situações-problema referentes à construção de tabela 

dado um gráfico. No quarto encontro e ultimo encontro referente a formação 

foram trabalhadas outras quatro situações-problema sobre leitura de gráfico.  

Houve ainda um quinto encontro, mas o objetivo dele não mais era de 

formação, mas sim de verificar o efeito da formação sobre a aprendizagem desse 

professor, assim, foram apresentado um questionário final, contendo cinco 

questões referentes à construção de tabela, gráfico, média aritmética e inferência 

dos dados, esse encontro serviu como fase final para avaliar nossa formação. 

Embora cada professor recebesse uma folha individual contendo a 

situação-problema, esta era resolvida em dupla e após a resolução da situação 

havia uma discussão coletiva sobre as respostas encontradas. Era nesses 

momentos que o pesquisador fazia a institucionalização conteúdos presentes na 

questão, sempre iniciando pelas colocações dos professores. Então, após a 

resolução de cada questão, era discutido as formas que cada dupla usou para 
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resolver a questão, era discutido as formas que cada dupla usou para resolver a 

questão e o pesquisador explicava os conceitos e técnicas envolvidas na questão 

e mesmo para além da questão que não estava entendido por todos. 

A seguir apresentaremos, em detalhe, os materiais utilizados no estudo. 

4.4  Materiais do Estudo 

Como foi dito no inicio deste capítulo, esta seção apresentará todos os 

matérias utilizados pelo estudo. Eles serão apresentados seguindo a ordem 

cronológica de sua utilização. Assim, iniciaremos por descrever o questionário 

perfil, depois as Situações-problema e, por fim, o questionário final. 

 

4.4.1  Descrição dos Instrumentos de Pesquisa 

 

Nosso estudo encontra-se dividido em duas etapas: uma sendo os 

encontros para formação e uma avaliação diagnóstica ao ser realizado no ultimo 

encontro, para analisarmos nossa formação, ou seja, como foi o crescimento 

desses professores no que diz respeito a leitura e construção de gráficos e 

tabelas. 

 

4.4.1.1  Questionário referente ao perfil dos professores 

 
Quadro 4: Perfil do professor 

Para as questões de múltipla escolha, preencha com X: 

1) Sexo: (  ) Masculino     (   ) Feminino 

 

Objetivo dessa questão era entender qual o gênero do professor que 

estava participando do grupo colaborativo. 

Quadro 5: Idade 

2) Idade: 

(   ) até 20 anos 

(   ) de 21 a 30 anos 

(   ) de 31 a 40 anos 

(   ) de 41 a 50 anos 

(   ) mais de 50 anos 

Com essa questão buscamos analisar qual a faixa etária dos professores, 

assim buscamos entender qual o tipo de professor estava no grupo.  
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Quadro 6: Tempo de magistério 

3) Há quanto tempo leciona? 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) de 1 a 4 anos 

(   ) de 5 a 9 anos 

(   ) de 10 a 15 anos 

(   )  de 15 a 19 anos 

(   ) mais de 20 anos 

 

Com essa questão buscamos entender o tempo de experiência que o 

professor tem relacionado ao tempo de trabalho. 

 

Quadro 7: Tipo de Estabelecimento de Ensino 

4) Em que(quais) escola(s) leciona? 

(   ) Municipal 

(   ) Estadual 

(   ) Particular 

 

Objetivo dessa questão era de identificar qual tipo de estabelecimento que 

o professor lecionava (municipal, estadual ou particular) desse modo poderíamos 

avaliar se o professor trabalhava em um ou mais estabelecimento de ensino. 

 

Quadro 8: Formação 

5) Qual a sua formação acadêmica/profissional? 

(   ) Não graduado 

(   ) Graduado em Matemática (Bacharelado) 

(   ) Graduado em Matemática (Licenciatura) 

(   ) Outros cursos de Graduação. Qual?______________________________ 

(   ) Técnico. Em quê?____________________________________________ 

(   ) Estudante. Qual curso?________________________________________ 

(   ) Pós-graduado. Qual curso?_____________________________________ 

(   ) Outros. Qual?________________________________________________ 

 

6) Escola onde fez o curso superior? 

(   ) Estadual 

(   ) Federal 

(   ) Particular 

 

Procuramos com essas duas questões saber qual foi o curso de graduação 

e a instituição de ensino onde foi desenvolvido sua formação. 
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Quadro 9: Tempo de trabalho 

7) Qual sua jornada de trabalho semanal: 

(   ) menos de 20 horas 

(   ) de 20 a 24 horas 

(   ) de 25 a 29 horas  

(   ) de 30 a 40 horas 

(   ) acima de 40 horas. 

 

Objetivo dessa questão foi de identificar qual o tempo da jornada de 

trabalho do professor, afim de entender o tempo disponível desse professor em 

dedicar algumas horas para sua formação. 

 

 

2ª Parte – DIDATICA E METRODOLOGIA DE ENSINO 

 

Quadro 10: Parâmetros Curriculares Nacionais 

Para as questões de múltipla escolha, preencha com X: 

8) Você conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

9) Qual a sua opinião a respeito dos Parâmetros Curriculares Nacionais? 

(   ) Péssima 

(   ) Ruim 

(   ) Regular 

(   ) Boa 

(   ) Ótima 

Comente sua resposta:_______________________________________________________ 

 

Essas questões tiveram objetivo de verificar qual a importância que o 

professor dava ao PCN e se ele considerava importante da utilização dela para 

elaboração de suas aulas. 
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Quadro 11: O livro didático 

10) Você utiliza livro didático? 

(   ) Sim. Qual? (Cite autor e título)__________________________________________ 

(   ) Não. Porquê? _______________________________________________________ 

 

11) Se você respondeu sim na questão anterior, você acha que a abordagem do livro 

didático citado está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

da Matemática?  

(   ) Sim. Por quê? _______________________________________________________ 

(   )Não. Por quê?________________________________________________________ 

 

12) Você acha importante o uso do livro didático para o ensino da Matemática? 

(   ) Sim. Por quê?________________________________________________________ 

(   ) Não. Por quê?________________________________________________________ 

 

Com essas três questões buscamos compreender qual a relação do 

professor com o livro didático, da importância que ele dar para o livro ao ensinar 

Matemática e a relação dos conteúdos apresentados pelo livro com as 

orientações sugeridas pelos PCN. 

 

Quadro 12: Tipo de aula 

13) Em sala de aula, você trabalha de que (quais) forma(s) para ensinar Matemática? 

(   ) Aula expositiva 

(   ) Pesquisa 

(   ) Em grupos 

(   ) Resolução de problemas 

(   ) Outro. Qual?________________________________________________________ 

 

14) Você utiliza material para ensinar Matemática, quais são eles? 

(   ) Jornais 

(   ) Revistas 

(   ) Livros 

(   ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

 

Nessas questões teve como objetivo de entender como o professor 

organiza suas aulas, ou seja, se ele trabalha com aula expositiva, pesquisa, 

grupo, resolução de problemas e quais materiais que ele usa para ensinar 

matemática. 
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Quadro 13: Divisão de conteúdo 

15) Qual a porcentagem que você dedica ao trabalhar em sala de aula os seguintes 

assuntos: 

(    ) Números 

(    ) Operações 

(    ) Espaço e forma 

(    ) Grandezas e Medidas 

(    ) Tratamento da Informação 

 

Objetivo dessa questão foi investigar qual a importância que o professor 

dava ao ensino do bloco Tratamento da Informação, esperávamos que o 

professor não desse muita atenção ao bloco, pois em alguns livros esse assunto 

está inserido no último capítulo do livro didático, que normalmente o professor não 

consegue chegar ao fim do livro durante o ano letivo. 

 

 

4.4.2  Situações-problemas 

 

A formação dos professores foi realizada a partir da resolução de 

situações-problema. Cada situação era apresentada ao professor em uma folha 

única. Só após a resolução da situação por todos os professores, com sua 

posterior discussão coletiva era que nova situação-problema era distribuída. Ao 

todo foram trabalhadas quinze situações-problemas, distribuídas da seguinte 

maneira: três situações no primeiro encontro, quatro no segundo, quatro no 

terceiro e quatro no quarto encontro. 

No primeiro encontro priorizamos a construção de tabelas, na qual 

poderíamos discutir a coleta de dados, organização e apresentação desses 

dados. Dessa maneira vamos utilizar as idéias de Chevallard (2002) em relação à 

Organização Praxeológica. 

No segundo encontro, buscamos situações que envolvessem construções 

de gráficos a partir de uma tabela, foram trabalhados quatro situações-problema. 

O terceiro encontro fizemos o caminho inverso, ou seja, do gráfico iremos 

construir uma tabela e finalmente no quarto encontro priorizamos a leitura de 

gráficos e tabelas conforme as classificações de Curcio e Wainer. 
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A seguir apresentaremos cada uma das situações-problema seguida por 

uma análise previa sobre as mesmas. Como já foi relatado anteriormente, cada 

encontro trabalhou várias situações-problema. Para efeito de facilitar a exposição 

das situações, de maneira a agrupá-las segundo nosso objetivo prévio de cada 

encontro, apresentaremos as situações-problemas que foram trabalhadas em 

cada encontro. É importante relembrar que após a resolução das situações-

problema havia a institucionalização dos conceitos e técnicas envolvidas. 

 

4.4.2.1 Primeiro encontro 

Como foi dito anteriormente nesse primeiro encontro buscamos a 

construção de tabelas, em que foi discutido a coleta de dados, organização e 

apresentação desses dados.  

 

PRIMEIRA SITAUÇÃO-PROBLEMA 

A figura abaixo representa uma sala de aula do 6° ano do Colégio Alegria do ano 

letivo de 2008 do Período da Manhã, em cada carteira está marcada a idade (anos 

completos) do aluno que senta na respectiva posição, observe a figura e represente 

a idade dos alunos em uma tabela. 

 

 

 

Esta situação explora a construção de uma tabela simples, são 

apresentados dados discretos (apesar do tempo ser contínua, porém o tratamento 
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será de forma discreta), esperávamos que os professores construíssem um 

quadro e não uma tabela, pois são feitos constantemente pelos mesmos em suas 

aulas, segundo França (2003) as tabelas apresentam informações tratadas 

estatisticamente enquanto que os quadros contêm informações textuais 

agrupadas em colunas.  

Dessa forma as tabelas são formas não discursivas de apresentação de 

informações, representadas por dados numéricos e codificações, dispostos em 

uma ordem determinada, segundo as variáveis analisadas no fenômeno. Assim, 

nesse estudo iremos buscar essa formalização. 

 

SEGUNDA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A figura abaixo representa uma sala de aula do 6° ano do Colégio Alegria do ano 

letivo de 2008 do Período da Manhã, em cada carteira esta marcada a idade (anos 

completos) do aluno que senta na respectiva posição, na segunda-feira foram 

distribuídos dois tipos de frutas (banana e maçã). Construa uma tabela que envolva 

esses dados: 
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Os dados acima além de apresentar as idades (anos completos) dos 

alunos, destaca um tipo de fruta (banana e maça) escolhida pelo aluno. Nesta 

atividade esperávamos que os professores construíssem duas tabelas, já que os 

imaginávamos que eles não estariam acostumados a construir tabela de dupla 

entrada. 

 

TERCEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O professor de Educação Física do Colégio Alegria fez a coleta das alturas dos 

alunos do 6° ano do período da manhã, cujo objetivo consistia na formação de 

futuros jogadores de vôlei. A altura dos jovens (em centímetros) é dada a seguir: 

 

 

Como você agruparia esses dados, os representando em uma tabela e quais foram 

os critérios que você utilizou para elaboração da tabela. 

 

Nessa terceira situação, buscamos trabalhar com dados contínuos, 

esperávamos que as professoras tivessem dificuldades em agrupar os dados em 

classes, já que as mesmas dificilmente utilizam esse tipo de exercícios em sala de 

aula. 

Nesse primeiro encontro, buscamos a “Organização Praxeológica” de 

Chevallard (2002) para elaboração de nossas questões. 

Segundo Flores e Moretti (2005) afirmam que a tabela, como organização 

semiótica, isto é, a organização representacional não se restringe a uma simples 

disposição de linhas e colunas, sua organização depende de como os dados 

apresentados ampliem as características de classificação ou de variação. 

Dessa maneira estávamos procurando desenvolver as categorias de tarefa, 

técnica, tecnologia e teoria. 
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4.4.2.2 – Situações-problema referentes ao segundo encontro 

Nesse segundo encontro, buscamos situações que envolvessem 

construções de gráficos a partir de uma tabela, foram trabalhados quatro 

situações-problema, que apresentaremos a seguir: 

 

PRIMEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Em uma eleição para representante de classe do Colégio Alegria foram obtidos os 

seguintes resultados. 

 

 

Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. 

Justifique a sua escolha no tipo de gráfico. 

 

Nessa primeira situação, buscamos a construção de um gráfico de barras 

dado uma tabela simples, esperava-se que os professores construíssem gráficos 

de barras tanto vertical como horizontal, e que eles não tivessem dificuldades na 

construção, pois o gráfico de barras tem sido um dos gráficos mais veiculados na 

mídia escrita e virtual (MONTEIRO, 1998). 

 

SEGUNDA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Em uma pesquisa feita com os alunos do Colégio Alegria a respeito dos esportes 

preferidos, foram encontrados os seguintes resultados. 
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Nessa atividade buscamos desenvolver um gráfico de barras duplas, 

utilizando uma tabela de dupla entrada como partida. 

 

TERCEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O professor de Educação Física do Colégio Alegria fez a coleta das alturas dos 

alunos do 6° ano do período da manhã 

 

 

 

Nessa terceira situação, buscamos a construção de um histograma já que 

os dados apresentados são contínuos. 

Uma dificuldade esperada para essa situação-problema poderia ser a 

representação dos intervalos no eixo cartesiano. 

 

QUARTA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Os dados apresentados na tabela referem-se ao número de unidades de uma 

caneta vendida, mês a mês, no bazar do Colégio Alegria. 

 

 

Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. Justifique 

a sua escolha no tipo de gráfico. 
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Na última situação-problema do segundo encontro, apresentamos uma 

tabela na qual era apresentada a venda, mês a mês, de certa marca de caneta, 

esperávamos que os professores apresentassem uma gráfico de segmentos, uma 

dificuldade esperada seria na representação dos valores das canetas vendidas. 

Dessa forma concordamos com Ainley (2000) que afirma: O uso de escalas 

é o maior marcador das dificuldades encontrado para leitura dos gráficos. 

 

4.4.2.3 Situações-problema referentes ao terceiro encontro  

No terceiro encontro fizemos o caminho inverso, ou seja, do gráfico iremos 

construir uma tabela. 

 

PRIMEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Em uma reportagem da revista Super Interessante, a respeito da queda de vendas 

de jornais brasileiros, foi apresentado o seguinte gráfico. 

 

 

Construa uma tabela que represente os dados apresentados pelo gráfico. 

 

Nessa atividade priorizamos a construção de uma tabela de dupla entrada, 

em que o professor deverá fazer estimativas dos valores apresentados. 
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SEGUNDA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A figura a seguir mostra uma publicação feita pela revista Super Interessante de 

Dezembro/08, a respeito dos investimentos em energias verdes. 

 

 

Construa uma tabela que represente as informações da revista. 
 

Na segunda situação, buscamos a construção de uma tabela simples, uma 

dificuldade esperada, quando o professor fosse criar a tabela,que ele procura-se 

acrescentar uma coluna para colocação do crescimento de um ano para o outro. 

 

TERCEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Em uma reportagem da Revista Época do mês de julho/08, mostra o grande duelo 

entre duas super potencias em Olimpíadas entre EUA e a Ex-URSS. 

 

 

Organize essas informações em uma tabela. 

 

Nesta terceira situação-problema, buscamos a construção de uma tabela 

de dupla entrada, que trata da comparação da disputa entre EUA e URSS. 
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QUARTA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O gráfico a seguir mostra o tempo que os alunos do 3° ano do Ensino Médio do 

Colégio Alegria, levaram para terminar uma prova de atletismo, organize esses 

dados em uma tabela. 

 

 

Retirado do livro Matemática Contexto e aplicações (Vol. 3) – Luiz Roberto Dante, p. 210 

 

Na última situação-problema apresentamos um gráfico de dados contínuos 

e esperávamos que os professores construíssem uma tabela simples com dados 

agrupados. 

Para ressaltar a importância das construções de gráficos e tabelas 

apresentamos alguns estudos relacionados com o tema. 

Hancock (1991) argumenta que os professores têm pouca experiência e 

familiaridade com esse conteúdo, para explorá-los com seus alunos. 

Para Shaughnessy (1992), os professores das séries elementares não 

foram preparados, em seus cursos, de forma explícita, para trabalharem com 

estatística. 

Selva (2003) realizou um estudo com alunos da pré-escola e da 1ª série do 

Ensino Fundamental, investigou o uso de gráficos de barras, como suporte 

representacional, associado ao emprego de material manipulativo (blocos) na 

resolução de problemas aditivos. Os resultados confirmam estudos anteriores que 

mostram dificuldades por parte das crianças para lidar com alguns conceitos 

matemáticos relacionados à construção e interpretação de gráficos. 
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Dessa maneira vários trabalhos vêm mostrando as dificuldades 

encontradas tanto nas crianças como adultos na compreensão, análise e 

organização de dados em tabelas e gráficos. 

Vale ressaltar que nesses primeiros encontros, buscamos dar um apoio os 

professores quando se trata da construção de gráficos e tabela, que é uma parte 

mais técnica, mas não menos importante. 

 

4.4.2.4 Situações-problema referentes ao quarto encontro  

Nesse encontro priorizamos a leitura de gráficos e tabelas conforme as 

classificações de Curcio e Wainer. 

 

PRIMEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Na Cidade Feliz, o Colégio Alegria resolveu realizar um projeto com os alunos, que 

consistia em uma pesquisa para saber qual o lazer preferido pelos moradores. A 

tabela mostra o resultado dos grupos pesquisados (crianças, adolescentes, adultos 

e idosos). 

 

 

1) Qual o lazer foi o mais preferido, considerando todos? 

2) Considerando os dados dos grupos de crianças e idosos juntos, compare esses 

dados com os dados do grupo de adolescente e responda: 

A preferência por Parque de diversão no grupo de adolescente é menor? 

(    ) menor     (    ) igual      (   ) maior 

Como você fez pra obter essa informação?                  

3) Existe algum lazer em que a preferência diminui conforme o grupo vai ficando 

mais velho? (   ) Sim    (   ) Não 

Que estratégia você usou para saber se há, ou não, essa diminuição? 

4) Uma pessoa de 72 anos chega para morar na cidade Feliz, com base na 

pesquisa qual é o possível lazer que ela irá fazer? 

(   ) Cinema    (   )    Passeio no Parque   (   ) Teatro   (   ) Parque de diversão   

(   ) Clube    (   ) Praia. 

Qual foi sua estratégia para determinar a resposta: 
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A primeira situação explora a manipulação e a interpretação de uma tabela. 

Refere-se a uma tabela de dupla entrada, a leitura deste tipo de tabela implica 

numa dupla exploração, além disso, essa exploração deve ser simultânea 

(DUVAL, 2002 apud FLORES; MORETTI, 2005, p. 9). 

O primeiro item consiste num nível intermediário de Wainer (1995) implica 

descobrir quais são as relações entre os dados que são mostrados na tabela, 

nossa perspectiva é que o professor não terá dificuldades em resolver, pois se 

trata da soma de parcelas. 

O segundo item envolve também um nível intermediário de compreensão, 

pois, explora simultaneamente as variáveis. 

No terceiro item envolve o nível avançado, pois o professor deve comparar 

tendências e analisar as relações implícitas na tabela. 

No quarto item envolve uma extrapolação, ou seja, considerando a 

pesquisa feita, o professor deveria dizer qual foi o possível lazer que o novo 

morador da cidade de 72 anos iria escolher. 

 

SEGUNDA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O gráfico a seguir mostra a quantidade de filmes alugada na Locadora Alegria - 

Alegria. Observe atentamente o gráfico e responda: 
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1) Qual foi a quantidade de filmes alugada durante a semana? 

2) Em termos de locação de filmes, qual foi o pior dia para a Locadora Alegria-

Alegria? 

3) Entre quais dois dias consecutivos (seguidos) da semana houve um maior 

crescimento na locação de filmes? 

Entre_________________________ e _______________________________ 

Como foi que você chegou a essa conclusão? 

 

A segunda situação-problema apresenta um gráfico de informação que 

explora a habilidade do professor na leitura de um gráfico de colunas com variável 

ordinal. 

O primeiro item envolvia o nível de leitura entre os dados de Curcio (2001), 

nossa perspectiva é de que o professor não encontre dificuldades em resolver 

esta atividade, pois se trata de um gráfico bastante divulgado pela mídia. 

O segundo item envolvia o nível de leitura dos dados, nossa perspectiva e 

de que o professor não tenha dificuldades, já que se trata da localização do ponto 

de mínimo no gráfico.  

No terceiro item consiste no nível de leitura entre os dados e requer que o 

professor tenha a concepção de quantificação da variação de maior crescimento 

e, por conseguinte, implique a localização dessa variação. 

 

TERCEIRA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A partir da realização de uma pesquisa para saber a preferências dos alunos da 

Academia Boa Forma em relação às modalidades oferecidas, a academia elaborou 

o seguinte gráfico. 

 

 

1) Ao publicar o gráfico, a Academia esqueceu o percentual dos alunos que 

preferem as aulas de boxe. A partir da análise do gráfico diga qual foi esse 

percentual? _____________________ alunos 

Descreva como você fez para descobrir esse percentual. 
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2) Considerando os percentuais das aulas de dança, karatê e judô, qual foi o 

percentual médio que essas três modalidades juntas obtiveram. 

3) Qual das modalidades foi a terceira mais escolhida pelos alunos? 

4) Qual a diferença de percentual entre a menor e a maior preferência? 

5) Chegou um aluno novo na Academia Boa Forma. Considerando a preferência de 

todos os alunos, qual a modalidade que tem maior chance de ser escolhido por 

ele?___________________________________ 

Explique como foi seu pensamento para identificar a modalidade com maior 

chance de escolha do aluno novato? 

 

A terceira situação trata de investigar a habilidade do professor na leitura e 

interpretação de um gráfico de setores. 

O primeiro item é uma situação que envolve o nível de leitura entre os 

dados e queremos sondar a competência do professor levando em conta o 

conceito de fração o que significa, no que tange à relação parte-todo, está 

inserido num conhecimento implícito. 

O segundo item está inserido no nível de leitura dos dados, que investigará 

a concepção do professor no calcular da média aritmética. 

O terceiro item está inserido também no nível de leitura dos dados, 

examinará a concepção do grupo de professores, ao localizar a terceira 

modalidade esportiva oferecida pela academia, sendo que a estratégia utilizada 

seria indicar, o terceiro maior índice percentual. 

O quarto item está inserido no nível de leitura entre os dados, investigará a 

concepção do professor relacionado à diferença entre o maior e menor percentual 

do gráfico de setores. 

O quinto item, trabalha no nível de leitura além dos dados, pois envolve a 

inferência do professor com dados que estejam subentendidos para ele e não no 

gráfico. Neste item, vamos analisar a competência do professor ao respondê-lo, 

tendo em vista o conceito explícito de tendência, e justificar o mesmo, em virtude 

do conhecimento implícito de previsão que tal evento aconteça como decorrência 

da tendência do gráfico.  
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QUARTA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O gráfico a seguir mostra o desempenho de uma pequena empresa, nos oito 

primeiros meses de funcionamento. 

 

 

 

Com base no gráfico, responda: 

1) Em qual(ou quais) mês(meses) a empresa operou no vermelho, isto é, os custos 

superaram a receita? 

2) Considerando a receita da empresa de dois meses consecutivos (seguidos), qual 

foi o maior crescimento? 

a) O maior crescimento foi entre _______ e _______ meses. 

b) Esse crescimento foi de ___________________________ mil reais. 

3) Analisando a receita e custo dessa empresa ao longo dos 8 meses, o que você 

pode prever o que vai ocorrer no 9° mês? 

Receita no 9° mês _____________. Por que você acha isso? 

Custo no 9° mês ______________. Por que você acha isso? 

4) Qual foi a receita média, considerando apenas os 4 últimos meses? 

 

A quarta situação-problema tem o objetivo de investigar a habilidade do 

professor na leitura e interpretação de um gráfico de informação, temporal, 

comparativo, pois retrata um confronto de fenômenos, no caso, o desempenho de 

uma pequena empresa durante os oitos primeiros meses de funcionamento. 

O primeiro item consiste num nível de leitura entre os dados, em que a 

concepção do professor abrangerá a quantificação da variação de crescimento. 

O segundo item também envolve a leitura entre os dados e o que está 

inserido na concepção do professor é a quantificação da variação dos dados, 

portanto a localização do maior crescimento entre as semanas seguintes. 
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O terceiro item analisa a competência do professor ao solicitar uma 

estimativa do custo e da receita para o nono mês. A nossa perspectiva para o 

item referido é a dificuldade em estabelecer uma proporcionalidade entre os 

valores encontrados e assim justificar essa estimativa. 

O quarto item trata do cálculo da média, apesar de não ser o foco de nosso 

trabalho pretendemos verificar como o professor lê as informações para esse 

cálculo.  

 

 

4.4.3  Questionário final – referentes ao quinto encontro 

 

Nesse quinto encontro buscamos cinco questões que avaliassem nossa 

avaliação sobre o grupo, esperávamos que os professores tivessem um avanço 

no que tange a construção e leitura de gráficos e de tabelas. A seguir 

apresentaremos as questões que servirão para nossa análise. 

 

PRIMEIRA QUESTÃO 

No galinheiro do Senhor João encontram-se galos, galinhas e pintinhos, ele precisa 

saber quantos animais possuem no galinheiro, para isso faça o que se pede:   

 

 

1. Construa uma tabela para representar esses dados. 

2. Qual animal possui o maior número? 

(   ) galinha     (   ) galo    (   ) pintinho 

3. Considerando a soma de galinhas e galos, essa soma será maior do que a dos 

pintinhos? 

(   ) sim     (    ) não     (   ) Iguais 

4. Construa um gráfico que melhor represente esses dados. 
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A primeira questão explora a construção e manipulação de uma tabela 

simples. 

O primeiro item busca a organização dos dados em uma tabela simples, já 

a segunda questão trata do nível elementar de Wainer (1995). 

O terceiro item trata do nível intermediário, já que explora as variáveis 

simultaneamente. 

O quarto item trata da construção de gráfico, essa questão busca como os 

professores irão tratar da construção, através dos dados da tabela, que eles 

mesmos construíram. 

 

SEGUNDA QUESTÃO 

Uma pessoa internada com malária tem a sua temperatura medida a cada hora. 

Observe o gráfico, e responda as questões: 

 

 
 

1) Sendo a temperatura normal do corpo em média 36°C, qual foi à hora (ou horas) 

em que a pessoa nãoi esteve com febre? 

2) Considerando apenas duas horas consecutivas (seguidas) entre quais horas a 

pessoa apresentou maior queda de temperatura? 

3) Baseando-se no gráfico, responda: 

a) Qual poderá ser a temperatura dessa pessoa na 9ª hora? 

b) Por que você acha isso? 

c) Desenhe no gráfico, a barra que representa a resposta que você deu no item a. 

4) Construa uma tabela que apresente a variação da temperatura ao longo das 7 

horas, a partir dos dados do gráfico. 
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A segunda questão explora a leitura e a interpretação de um gráfico de 

informação em barras. 

O primeiro item envolve o nível leitura dos dados, pois solicita a localização 

de um ponto. 

O segundo item envolve a leitura entre os dados, solicitando a concepção 

da quantificação da variação de decrescimento. 

O terceiro item (questão a) envolve a leitura além dos dados, consistindo 

em observar que a cada hora a partir da sexta, a temperatura vai decrescendo em 

meio grau. 

No item b o professor deverá justificar sua resposta. Nossa preocupação é 

observar se o professor justifica coerentemente sua predição no item “a”, portanto 

não se trata de certo ou errado, mas sim a visão global do gráfico, a qual 

representava dada situação. 

O item c visa investigar a concepção do professor em identificar as 

variáveis envolvidas ao construir o gráfico, bem como observar a disposição dos 

eixos. 

O quarto item tem como objetivo analisar como o professor vai estabelecer 

as variáveis para a construção da tabela. 

TERCEIRA QUESTÃO 

Na sala do 6° ano do Colégio Alegria foram sorteados 8 alunos para apresentar 

para classe suas notas tiradas na avaliação de Matemática, para algumas 

discussões sobre a avaliação. 

Os resultados foram apresentados no seguinte gráfico. 

 



 81 

1) Qual foi a maior nota tirada pelos alunos da amostra? E a menor? 

Maior nota foi do(a) ____________________________ 

Menor nota foi do(a) ___________________________ 

2) Considerando as duplas Alex e Antonia, Antonia e Carla, Carla e Simone, 

Simone e Sandra, Sandra e Alan, Alan e Max, Max e Carlos. Qual foi a maior 

diferenças entre as notas das duplas?  Entre ___________________________ e 

___________________ 

Qual foi o critério que você utilizou para fazer essa escolha? 

3) Considerando somente as notas dos meninos, qual foi a média das notas? 

Média______________________________ 

4) Construa uma tabela que melhor represente esses dados. 

 

A terceira questão apresenta um gráfico de informações que explora a 

habilidade do professor na leitura de um gráfico de colunas. 

O primeiro item consiste num nível de Leitura dos dados, já que se tratava 

da leitura do ponto de máximo e de mínimo. 

O segundo item consiste no nível de Leitura entre os dados, já que o 

professor deveria comparar cada dupla para concluir qual foi a maior diferença 

encontrada. 

O terceiro item busca a competência dos professores em relação ao que 

abrange a leitura do gráfico para o cálculo da média. 

O quarto item tem como objetivo analisar, como o professor vai estabelecer 

as variáveis para a construção da tabela. 

 

QUARTA QUESTÃO 

Numa atividade na disciplina de Artes dos alunos do 6° ano do Colégio Alegria, os 

alunos só poderiam usar duas cores, e eles tinham que escolher entre verde, 

amarelo e roxo. Os resultados foram: 

Alex – verde e roxo 

Antonia – verde e amarelo 

Carla – amarelo e roxo 

Simone – amarelo e roxo 

Sandra – verde e roxo 

Alan – amarelo e verde 

Max – verde e amarelo 

Carlos – verde e roxo. 

1) Construa uma tabela que separe os meninos das meninas e as cores escolhidas: 
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2) Qual foi a cor mais escolhida pelos alunos? 

A cor mais escolhida foi _______________________________________ 

3) Supondo que uma aluna chegou atrasada para fazer atividade de artes, qual 

seriam as cores escolhida pela aluna levando em consideração as escolhas 

feitas pelas meninas. 

4) Construa um gráfico que melhor represente essas escolhas. 

 

Nesta quarta questão buscamos a construção de tabela e sua leitura 

segundo Wainer. 

O primeiro item tem como objetivo analisar como o professor vai 

estabelecer as variáveis para a construção da tabela de dupla entrada. 

No segundo item está inserido no nível intermediário de Curcio por permitir 

descobrir relações existentes entre os dados. 

No terceiro item está inserido o nível avançado de Wainer, já que envolve 

dados mais amplos, favorecendo a comparação de tendências. 

O quarto item trata da construção de gráfico. Essa questão propõe como os 

professores irão tratá-la a através dos dados da tabela, que eles mesmos 

construíram. 

 

QUINTA QUESTÃO 

O gráfico a seguir mostra os gols que aconteceram em um campeonato interno do 

Colégio Alegria envolvendo os alunos das turmas do 5° ano A, B e C e do 6° ano A, 

B e C. 
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1) Qual turma marcou mais gols e qual marcou menos gols? 

Mais gols ________________________________________________ 

Menos gols ______________________________________________ 

2) Considerando o saldo de gols (diferença de gols pró e contra) qual foi a melhor 

turma? 

3) Levando em consideração os gols pró, qual foi a média do 5° e do 6° ano? 

Média dos 5° anos _________________________________ média dos 6° anos 

____________________________________ 

4) Construa uma tabela que represente os dados apresentado pelo gráfico. 

 

Nessa quinta questão apresentamos um gráfico de barras duplas com 

informações que exploram a habilidade do professor na leitura de gráfico e 

conceito de média aritmética. 

No primeiro item está inserido na leitura dos dados que explora a 

identificação imediata. 

No segundo item está inserido o leitura entre os dados, pois explora as 

relações existentes entre os dados, no caso o saldo de gols. 

O terceiro item busca o conhecimento do professor em relação ao conceito 

de média aritmética. 

O quarto item tem como objetivo analisar como o professor vai estabelecer 

as variáveis para a construção da tabela. 

A seguir iremos mostrar dois quadros resumos que trata dos assuntos 

abordados nos encontros, o primeiro referentes aos quatro primeiros encontros de 

formação e o segundo sobre as questões sobre a avaliação do grupo.  
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Quadro 14: Resumos dos encontros para formação 

 
Encontros  

 
Situação-problema 

1° Encontro 2° Encontro 3° Encontro 4° Encontro 

1° 
Situação-problema 

Construção de 
tabela simples 

Construção de 
gráfico de 
barra/coluna 

Construção de 
tabela de dupla 
entrada 

Leitura de tabelas 
(Wainer) 
Itens a e b nível 
intermediário 
c) nível avançado  
d) extrapolação 

2° 
Situação-problema 

Construção de 
tabela de dupla 
entrada 

Construção de 
gráfico de barras 
duplas 

Construção de 
tabela simples 

Leitura de gráfico 
(Curcio) 
Itens a e b leitura 
entre os dados 
c) leitura entre os 
dados 
 

3° 
Situação-problema 

Construção de 
tabela com 
dados contínuos 

Construção de 
histograma 

Construção de 
tabela de dupla 
entrada 

Leitura de gráfico 
a) leitura entre os 
dados 
b) média 
c) leitura dos dados 
d) leitura entre os 
dados 
e) leitura além dos 
dados 

4° 
Situação-problema 

- 
Construção de 
gráfico de 
segmentos 

Construção de 
tabela simples 
com dados 
contínuos 

Leitura de gráfico 
Itens a e b leitura 
entre os dados 
c) estimativa 
d) cálculo de média 

 

Quadro 15: Resumo do questionário de avaliação 

Item 
Questão 

a b c d 

1° Questão Construção de 
tabela simples 

Nível básico 
(Wainer) 

Nível 
intermediário 

(Wainer) 

Construção de 
gráfico 

2° Questão Leitura dos dados 
(Curcio) 

Leitura entre os 
dados 

(Curcio) 

Leitura além dos 
dados (Curcio) 

Construção de 
tabela 

3° Questão Leitura dos dados 
(Curcio) 

Leitura entre os 
dados (Curcio) 

Média aritmética  
Construção de 

tabela 

4° Questão 
Construção de 
tabela de dupla 

entrada 

Nível básico 
(Wainer) 

Nível 
intermediário 

(Wainer) 

Construção de 
gráfico  

5° Questão 
Leitura dos dados 

(Curcio) 
Leitura entre os 
dados (Curcio) 

Média aritmética  
Construção de 

tabela 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

5.1  Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os resultados 

obtidos com o grupo colaborativo, o qual foi respondido pelos dezesseis 

professores polivalentes.  

Esta análise será composta por três partes: A primeira parte iremos 

analisar as questões referentes ao perfil do professor, a segunda parte examinará 

esse grupo no decorrer dos quatro primeiros encontros, e a terceira parte consiste 

numa análise do quinto encontro, na qual poderemos dizer o quanto uma 

formação dentro de um grupo colaborativo, pode trazer para a formação do 

professor polivalente. 

 

 

5.2  Questionário perfil 

 

A seguir apresentaremos os resultados do questionário do perfil dos 

professores, esse questionário foi dividido em duas partes, primeiro sobre sua 

formação e uma segunda parte referente à metodologia de trabalho. 

Em relação à idade dos participantes tivemos três professores que 

possuem de 21 a 30 anos de idades, cinco entre 31 e 40 anos, cinco entre 41 e 

50 e três que possuíam mais de 50 anos. 
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Questionadas em relação ao tempo de magistério, tivemos os seguintes 

resultados, três professores lecionavam há cerca de 1 a 4 anos, três de 5 a 10 

anos, oito de 10 a 15 anos e quatro professores que lecionam há mais de vinte 

anos. 

Referindo-se ao tipo de escola que os professores lecionavam (Estadual, 

Municipal, Particular), podemos observar que só dois deles lecionavam somente 

na rede Estadual, dessa maneira tivemos dez professores que lecionavam na 

rede Estadual e Municipal e quatro professores que lecionavam em escolas 

Estaduais e Particular. 

Questionadas em relação à sua formação, encontramos professores 

formados nas áreas: um professor em licenciatura em Matemática, um em 

Licenciatura em Geografia e mais quatorze formados em Pedagogia. 

Em relação ao local dos cursos, os dezesseis professores fizeram na rede 

particular de Ensino. 

Questionadas em relação a sua jornada de trabalho semanal, tivemos que 

dois professores trabalham de 20 a 24 horas e que quatorze trabalham acima de 

40 horas. Nessa questão analisamos que o professor fica com seu tempo 

preenchido durante a semana, sendo assim sem tempo para freqüentar um curso 

de formação. 

Quando foram questionadas sobre os PCN, as professoras responderam 

que conheciam e já tinham lido pelo menos uma vez. 

A respeito da qualidade dos PCN, tivemos três professores que acham 

ruim, quatro acharam regular e nove professores consideram como boa, quando 

questionadas o porquê de suas respostas (ruim ou regular), a resposta que mais 

apareceu foi que os PCN estão fora da realidade de seus alunos. 

Em relação a utilização do livro didático nas aulas de Matemática, tivemos 

quatro dos dezesseis professores que utilizavam, pois achavam importante o livro 

para o Ensino da Matemática, já os professores que não utilizavam responderam 

que costumam deixar o livro com o aluno para que ele possa fazer alguma 

pesquisa ou mesmo a lição de casa. 
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Questionadas que modalidades eram utilizadas nas aulas de Matemática 

(aula expositiva, pesquisa, trabalho em grupos e resoluções de problemas), a 

única modalidade que não foi respondida foi a pesquisa. 

Em relação ao material utilizado para o Ensino da Matemática (Jornais, 

Revistas, Livros e entre outros), tivemos treze professores que utilizavam pelo 

menos mais de um meio material. 

E, por último, questionadas sobre “qual a porcentagem que as professoras 

destinavam em suas aulas para o ensino do Tratamento da Informação”, quinze 

professores responderam que pelo menos de 5% de suas aulas são dedicadas ao 

ensino do Tratamento da Informação e um professor que não ensina o bloco 

Tratamento da Informação. 

 

 

5.3  Análise dos erros 

 

A seguir apresentaremos o desempenho geral dos professores durante a 

formação, nos quatro primeiros encontros, dessa maneira nos permitirá ter uma 

visão ampla como está ocorrendo a formação dos professores dentro do grupo. 

 

 

5.3.1  Primeiro encontro 

 

Nesse primeiro encontro, priorizamos a construção de tabelas, dessa forma 

poderíamos discutir a coleta de dados, organização e da apresentação desses 

dados. Dessa maneira iremos utilizar as idéias de Chevallard (2002) em relação à 

Organização Praxeológica. 

 

 

5.3.1.1  Primeira situação-problema 

 

A primeira situação explora a construção de uma tabela simples na qual 

são apresentados dados discretos (apesar de o tempo ser contínuo, porém o 

tratamento foi feito de forma discreta). Em relação aos resultados tivemos 
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quatorze professores que fizeram tabelas, e também tivemos dois professores 

que tentaram colocar todas as informações encontradas no enunciado, conforme 

mostraremos na figura a seguir: 

 

 

Figura 12: Resposta tabela simples 1 

 

Vimos que os professores ficaram mais próximos de uma tabela estatística, 

dentre os dezesseis professores quatorze fizeram uma simples tabela, trazendo 

somente os dados organizados da atividade, conforme a figura a seguir: 

 

 

Figura 13: Resposta tabela simples 2 

 

 

5.3.1.2  Segunda situação-problema 

 

Nessa situação buscávamos a construção de uma tabela de dupla entrada, 

que relacionava as idades dos alunos e a preferência por fruta de cada um, e 

obtivemos quatro professores fizeram duas tabelas, uma para a idade dos alunos 

e outra para a preferência de fruta, em contrapartida verificamos que doze 



 89 

professores construíram uma tabela de dupla entrada, enquanto quatro fizeram 

duas tabelas simples como mostra a figura 14 a seguir. 

 

 

Figura 14: Resposta tabela dupla entrada 1 

 

 

5.3.1.3  Terceira situação-problema 

 

Nessa situação-problema, buscamos trabalhar com dados contínuos, em 

relação aos erros apresentados, os professores tiveram dificuldade com os 

intervalos de classe, ou seja, não sabiam como organizar os dados de uma forma, 

que contemplassem todos os valores ali representados. A seguir apresentaremos 

uma das respostas que apareceu no grupo. 

 

 

Figura 15: Resposta da tabela de dados contínuos 
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Podemos perceber que o professor teve dificuldade em dividir  a amplitude 

para formar as classes. Em nosso primeiro encontro podemos observar que a 

partir da primeira atividade os professores tiveram um avanço, já que não 

apareciam quadros, e sim uma tentativa de construção de tabela estatística. 

Em relação à Organização Praxeológica encontramos algumas respostas 

que os professores tentaram organizar seus dados para criação da tabela (figuras 

16 e 17), assim verificamos que os professores ficaram no máximo na Tarefa (T) 

e na Técnica (τ1). 

 

 

Figura 16: Organização de dados (a) 

 

 

Figura 17: Organização de dados (b) 

 

Desse modo entendemos que os professores tentaram organizar seus 

dados, para a organização em uma tabela. 
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5.3.2  Segundo encontro 

 

No segundo encontro buscamos atividades que envolvem construções de 

gráficos a partir de uma tabela e a seguir iremos apresentar os resultados que 

foram trabalhados nesse encontro. 

 

 

5.3.2.1  Primeira situação-problema 

 

Nessa situação foi trabalhado a construção de um gráfico de barras dado 

uma tabela simples, em relação aos resultados encontrados, obtivemos os 

seguintes erros apresentados pelos professores; três professores construíram 

histograma (figura 18); cinco tiveram dificuldades relacionadas a escala utilizada, 

um não conseguiu terminar a construção e sete não indicaram o eixo (figura 19), 

assim esses professores deixaram de denominar variáveis envolvidas. A seguir 

iremos apresentar dois exemplos encontrados na resolução desses professores. 

 

 

Figura 18: Resposta da questão do gráfico de barras 

 

Verificamos que o professor ao construir utilizou em sua resolução, o 

desenho de retângulos para representar cada voto. 
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Figura 19: Resposta da questão do gráfico de barras 

 

 
5.3.2.2  Segundo situação-problema 

 

Nessa situação buscou desenvolver um gráfico de barras duplas, utilizando 

assim uma tabela de dupla entrada como partida. 

Os erros mais encontrados foram com escalas, tivemos três professores 

com essa dificuldade, também tivemos um professores que teve dificuldade em 

terminar o gráfico, e em relação aos que construíram o gráfico corretamente 

tivemos dozes professores, a seguir iremos apresentar uma dificuldade 

encontrada pelos professores em relação a escala (figura 20). 

 

 

Figura 20: Resposta do gráfico de barras duplas 
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Verificamos que o professor não manteve a mesma distância entre um 

valor e outro, uma observação importante para salientar que todos professores 

estavam utilizando uma régua graduada.  

 

 

5.3.2.3  Terceira situação-problema 

 

Nessa situação-problema buscamos a construção de um histograma, 

apresentados dados contínuos em uma tabela. 

O erro mais encontrado nessa questão está na falta de construção do 

histograma, ou seja, cinco professores fizeram o gráfico, mas as barras ficaram 

separadas, tendo assim gráficos de barras (figura 21), outro erro que apareceu foi 

na utilização da escala, tivemos quatro professores errando a escala, a seguir 

apresentaremos um exemplo do erro encontrado. 

 

 

Figura 21: Resposta do histograma (a) 

 

O erro acima mostra tanto o erro com escala, como a construção do 

gráfico. 
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Figura 22: Resposta do histograma (b) 

 

E na figura 22, mostramos um gráfico adequado para o tipo de valores 

apresentados pela situação-problema. 

 

 

5.3.2.4  Quarta situação-problema 

 

Na última situação-problema do segundo encontro, foi trabalhado uma 

tabela que na qual foi apresentado dados contínuos de uma venda de caneta mês 

a mês, e o professor tinha que construir um gráfico de segmento, os resultados 

obtidos com essa questão foram que, dois professores construíram gráfico de 

barras, um professor fez um histograma e treze professores fizeram o gráfico de 

segmento e dentro desse grupo, cinco professores tiveram dificuldades com a 

escala. 

Na figura 23 apresentaremos a dificuldade encontrada por um professor no 

que se trata em relação à escala. 
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Figura 23: Gráfico de segmentos 

 

 

5.3.3  Terceiro encontro 

 

No terceiro encontro fizemos o caminho inverso, ou seja, de um gráfico 

iremos construir tabelas. 

 

 

5.3.3.1  Primeira situação-problema 

 

Nessa situação-problema foi prioritizada a construção de uma tabela de 

dupla entrada, na qual o professor deveria fazer estimativas dos valores. 

Os erros que apareceram para essa situação-problema foram: um 

professor não conseguiu construir a tabela, por não conseguir fazer as 

estimativas, dez professores construíram quadros, ou seja, não foram respeitadas 

as normas para uma tabela estatística. Uma curiosidade foi que três professores 

fizeram um quadro do tipo de cruzamento (ver 24), colocando os jornais na 

vertical e as quantidades na horizontal, e marcando com um X o valor 

correspondente a cada jornal. Uma observação importante a fazer é que somente 

dois professores se deram conta sobre a quantidade de jornais vendidos, ou seja, 



 96 

não perceberam que se tratava de milhares de jornais, confundindo assim 

milhares com milhões de unidades vendidas (figura 25). 

 

 

Figura 24: Resposta da construção de tabela de dupla entrada (a) 

 

 

Figura 25: Resposta da construção de tabela de dupla entrada (b) 

 

Outra observação importante foi que quatro professores usavam para 

construir suas tabelas os valores de 2000, 2003 e 2006, ou seja, utilizavam os 

extremos e o valor central, segundo o grupo esse eram os valores importantes 

para construir a tabela. 
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5.3.3.2  Segunda situação-problema 

 

Nessa situação-problema buscamos a construção de uma tabela simples, 

uma dificuldade que poderia ser levada em consideração, e que o enunciado além 

de apresentar os valores que estavam sendo investidos, apresentava também o 

crescimento de um ano para o outro, dessa forma três professores tentaram 

encaixar esses valores em suas tabelas (figura 26), mas ficamos satisfeito com a 

questão, pois nove professores construíram uma tabela simples e quatro 

professores não fizeram a situação. 

 

 

Figura 26: Construção de tabela simples 

 

 

5.3.3.3  Terceira situação-problema 

 

Nesta situação buscamos a construção de uma tabela de dupla entrada, 

que tratava da comparação de dois países em uma olimpíada pela conquista das 

medalhas de ouro. 

Essa situação-problema nos deixaram satisfeitos, pois dos dezesseis 

professores presentes quinze professores fizeram uma tabela estatística, e 

desses professores que fizeram a tabela, cinco professores deixaram uma 

informação ausente, que a tabela se tratava da disputa das medalhas de ouros 

(figura 27). 
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Figura 27: Construção de tabela de dupla entrada 

 

 

5.3.3.4  Quarta situação-problema 

 

Nessa quarta questão foi apresentado um gráfico de dados contínuos para 

que fosse construída uma tabela simples. 

Dos resultados encontrados tivemos dois professores não conseguiram 

desenvolver a tabela, quatro que trocaram as colunas de posição, dois 

professores não conseguiram ler os dados apresentados pelo gráfico para 

representar a tabela e oito professores desenvolveram corretamente a tabela 

estatística. 

 

 

5.3.4  Quarto encontro 

 

Nesse encontro foi desenvolvido junto com os professores leitura de gráfico 

e tabelas segundo Curcio e Wainer. 

 

 

5.3.4.1  Primeira situação-problema 

 

A primeira questão explorava a manipulação e a interpretação de uma 

tabela, segundo os níveis de Curcio, referente a uma tabela de dupla entrada. 

Em relação ao 1° e 2° itens que tratava de um nível intermediário de 

Curcio, não ocorreram erros, sendo assim os professores não tiveram problemas 

relacionados a sua resolução. 
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Em compensação no 3° item, que busca um nível avançado, tivemos 85% 

das respostas erradas, levando a seguinte conclusão que os professores tiveram 

dificuldades de entender a questão abordada. 

O quarto item teve quinze professores que acertaram a situação-problema 

no que tratava na extrapolação dos dados. 

 

 

5.3.4.2  Segunda situação-problema 

 

A segunda questão foi para explorar a habilidade do professor na leitura de 

um gráfico de colunas com variável ordinal. 

Na primeira questão acreditávamos que os professores não teriam 

dificuldade, por se tratar de uma leitura entre os dados, dessa maneira tivemos 

um professor que errou a situação, esse erro cometido ocorreu na soma dos 

valores. 

 

 

Figura 28: Erro de Algoritmo 

 

Em relação a segunda questão que envolvia uma leitura dos dados, os 

professores, responderam quarta-feira, foi o dia que teve como pior dia de 

locação da locadora, nessa questão supomos que os professores não 

questionarão se a locadora, poderia estar fechada, uma coisa que foi discutida 

posteriormente. 

No terceiro item, que busca uma leitura entre os dados, requer que o 

professor tenha uma concepção de quantificação da variação de maior 
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crescimento, tivemos seis professores que erraram a situação, a seguir iremos 

apresentar um exemplo, de como esses professores pensaram na resolução da 

questão. 

 

 

Figura 29: Resposta sobre o maior crescimento 

 

Verificamos nessa resposta que o professor levou em conta as maiores 

barras, não analisando as diferenças entre barras consecutivas. 

 

 

5.3.4.3  Terceira situação-problema 

 

Nessa terceira questão trata de investigar a habilidade do professor na 

leitura e interpretação de um gráfico de setores. 

O primeiro item da questão tratava de nível de leitura entre os dados, e 

verificamos que dois professores erraram, ou seja, erraram no cálculo na figura 

29. 

 

 

Figura 30: Erro no cálculo 
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No segundo item, está inserido na leitura além dos dados, quatro 

professores erraram o cálculo da média, sendo que oito desses professores 

fizeram a soma e dividiram por 2 (figura 31), e os outros quatro professores 

fizeram somente a soma e confirmaram a média (figura 32). 

 

 

Figura 31: Erro no cálculo da média (a) 

 

 

Figura 32: Erro no cálculo da média (b) 

 

No terceiro item, que também está inserido no nível de leitura entre os 

dados, tivemos dois professores que erraram esta situação, esses erros estão 

ligados aos professores que responderam relacionados a respostas do item a. 

No próximo item, que está inserido no nível de leitura entre os dados, 

obtivemos três professores que erraram, sendo que um professor cometeu o 

mesmo erro por se tratar da situação a. 

No último item, buscamos a leitura além dos dados, em relação a questão 

os professores souberam responder a questão corretamente. 

 

 
5.3.4.4  Quarta situação-problema 

 

A quarta questão tinha por objetivo de investigar a habilidade do professor 

na leitura e interpretação de um gráfico de informação, temporal, comparativo. 
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Tanto o primeiro e segundo itens desta questão, consistia no nível de 

leitura entre os dados, em relação a essa questão não tivemos erros 

apresentados pelos professores. 

O terceiro item dessa questão buscava a competência do professor ao 

solicitar uma estimativa do custo e da receita para o nono mês, e em relação aos 

resultados não encontramos erros nas respostas dos professores. 

O quarto item tratava do cálculo da média, em relação às respostas não 

tivemos erros, uma indicação de que os professores não terem tido erros nessa 

questão, foi a discussão sobre a média que foi tratada na questão anterior. 

Ao final desses encontros, verificamos que os professores tiveram um 

grande avanço, no que se trata na leitura e construção de gráficos e tabelas, já 

que ao decorrer das situações-problema os professores iam esclarecendo suas 

dúvidas e sendo mais ativo dentro do grupo colaborativo, ajudando aqueles que 

tinham dificuldade em certas partes, dessa maneira o grupo ia tornando cada vez 

mais colaborativo. 

 

 

5.4  Questionário final 

 

A análise do grupo será iniciada, apresentando o desempenho no 

questionário final, o que é mostrado no gráfico de setores a seguir são os 

resultados apresentados do ponto de vista do acerto. 

 

 

Figura 33: Resultado global do questionário 
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O gráfico indica o desempenho geral do grupo, considerando os acertos 

das cinco questões. Como tivemos 16 professores e cinco questões com quatro 

itens cada, isso significa que havia a possibilidade de termos trezentos e vinte 

respostas certas. Por se tratar de um número de possibilidade acima de 50, 

apresentamos esses resultados em porcentagem. 

Observamos que a quantidade de acerto ficou bem acima dos 50%, dessa 

maneira ficamos satisfeito com nosso grupo colaborativo, nesse momento 

concordamos com Saraiva (2001), que houve uma parceria entre o pesquisador e 

os participantes do grupo, que gerou um ambiente de confiança onde as reflexões 

puderam fluir mais facilmente, para um sucesso na aprendizagem. 

 

 

5.4.1  Primeira questão 

 

A primeira questão foi dividida em quatro itens, sendo que buscamos 

avaliar como o professor sairia na organização de dados em uma tabela simples, 

nos níveis elementar e intermediário segundo Wainer e no tratamento dos dados 

para construção de um gráfico. 

Os resultados obtidos nessa questão serão apresentados a seguir num 

gráfico de setores.  

 

 

Figura 34: Resultado do grupo na primeira questão 
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Dessa maneira geral, vimos que tivemos um bom desempenho do grupo 

para primeira questão, mas agora iremos discutir como foi o desempenho do 

grupo, para cada item. 

No primeiro item, buscamos como o professor organizaria os dados para 

construção de uma tabela, em relação a essa questão tivemos um bom 

aproveitamento, ou seja, treze professores construíram uma tabela Estatística e 

três professores fizeram um quadro. A seguir uma das respostas que surgiram 

para questão. 

 

 

Figura 35: Construção de tabela simples 

 

Dessa maneira consideramos errado essa resolução, pois não se trata de 

uma tabela Estatística, que para Wainer (1992) uma apresentação tabular tem o 

intuito de comunicar e não somente armazenar os dados. Dessa maneira faltam 

informações para que os dados sejam transmitidos de uma forma clara. 

O segundo item da questão trata do nível elementar de Wainer, os 

resultados encontrados foram que quatorze professores acertaram a questão, 

sendo que dois erraram, esses erros se justifica pela contagem errada dos 

animais, desse modo completando a tabela errada, e conseqüentemente  fazendo 

a leitura errada.  

No terceiro item, tratava do nível intermediário, e em relação as respostas 

não encontramos erros nas respostas dos professores. 
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No último item desta questão que tratava na construção gráfica, obtivemos 

quatro professores tiveram dificuldades com a escala, um professor fez a soma de 

variáveis diferentes (somando galos e galinhas) e um professor fez um 

histograma. 

 

 

Figura 36: Construção de gráfico de barras (a) 

 

Podemos verificar que o professor não utilizou uma escala adequada para 

o eixo das ordenadas, assim nossos resultados em relação a construção de 

gráfico vai ao encontro de Araujo (2007), pois tanto em sua pesquisa como a 

nossa, mostra que os sujeitos sentiram dificuldades na construção. 

 

 

Figura 37: Construção de gráfico de barras (b) 
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Nessa resposta encontramos a soma de variáveis diferentes, em que o 

professor não levou em conta que uma variável pode representar características 

que diferem de indivíduo para indivíduo. 

 

 

Figura 38: Construção de gráfico de barras (c) 

 

O professor ao construir o histograma não fez análise correta dos dados, 

ele tratou os dados como contínuo e não com dados discretos.  

 

 
5.4.2  Segunda questão do quinto encontro 

 

A segunda questão foi dividida em quatro itens, sendo que buscamos 

avaliar como o professor sairia na leitura dos dados, entre os dados, além dos 

dados e como o professor trataria dos dados para construção de uma tabela. 

Os resultados obtidos nessa questão serão apresentados a seguir num 

gráfico de setores.  

 

 

Figura 39: Resultado do grupo na segunda questão 
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Dessa maneira geral, vimos que tivemos um bom desempenho do grupo 

para segunda questão, já que os professores tiveram uma grande porcentagem 

de acertos, mas agora iremos discutir como foi o desempenho do grupo, para 

cada item. 

O primeiro busca o nível de leitura entre os dados, tivemos um único 

professor que errou a questão, na qual era perguntado em qual hora a pessoa 

não estaria com febre, nessa questão entendemos que o professor não souber 

fazer a leitura corretamente no gráfico, ou não entendeu o que pedia o enunciado. 

 

 

Figura 40: Resposta da leitura dos dados 

 

Dessa forma entendemos que a questão foi satisfatória, e concordamos 

com Curcio (2001), que esse tipo de questão é mais simples, pois necessita 

apenas localizar uma informação explicita no gráfico. 

O segundo item envolve a leitura entre os dados, pois solicita a concepção 

da quantificação da variação de decrescimento, com isso obtivemos um resultado 

satisfatório, pois os professores participantes acertaram a questão. 

Em relação a terceira parte, buscamos a leitura além dos dados, a maioria 

dos professores responderam que a temperatura diminuiria 0,5°, observando a 

tendência, três professore responderam diferente da tendência (figura 32), a 

seguir iremos apresentar uma dessas respostas. 
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Figura 41: Observando a tendência 

 

Os professores que erraram fizeram a média aritmética das temperaturas 

no decorrer das horas. O item c, o professor deveria desenhar no gráfico a 

temperatura que ele atribuía no item a, com isso o professor desenhou uma barra 

correspondente a 37,5°C. Embora seja possível lançar mão da média para 

extrapolar os dados para este caso não ajuda tal conceito, já que houve um alto 

pico de febre e isso distorceria puxando a média para cima. 

O último item tinha como objetivo, analisar como o professor iria 

estabelecer as variáveis para a construção de uma tabela, observamos que onze 

professores construíram uma tabela estatística, contra cinco que construíram um 

quadro, os erros apresentados foram idênticos aos comentados na primeira 

questão. 

 

 

5.4.3  Terceira questão do quinto encontro 

 

A terceira questão foi dividida em quatro itens, sendo que buscamos avaliar 

como o professor sairia na leitura dos dados, entre os dados, cálculo de média 

aritmética e como o professor trataria dos dados para construção de um gráfico. 

Os resultados obtidos nessa questão serão apresentados a seguir num 

gráfico de setores.  
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Figura 42: Resultado do grupo na terceira questão 

 

Desse modo tivemos um bom desempenho do grupo para terceira questão, 

já que os professores tiveram uma grande porcentagem de acertos, mas agora 

iremos discutir como foi o desempenho do grupo, para cada item. 

O primeiro item consiste num nível de leitura dos dados, os professores 

não tiveram dificuldades em resolver a questão, já que se tratava de achar o 

ponto de máximo e de mínimo, desse modo nossa pesquisa vai o encontro de 

Araújo (2007), que segundo o nível de leitura dos dados os sujeitos apresentaram 

um bom desempenho. 

O segundo item consiste na leitura entre os dados, nessa questão 

obtivemos doze professores que acertaram, sendo que quatro professores que 

erraram não observaram os valores de Sandra e Alan que eram os que possuíam 

a maior diferença, isso nos leva a crer, que os professores só olharam para os 

valores consecutivos. 

Em relação ao cálculo da média os professores não tiveram dificuldades 

em resolver a questão, nesse ponto não estamos preocupados com o resultado e 

sim com a leitura do gráfico que esse professor fez, levando ao cálculo correto da 

média. 

Em relação a quarta questão obtemos os mesmos resultados das questões 

anteriores, ou seja, onze professores construíram uma tabela estatística. 
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5.4.4  Quarta questão do quinto encontro 

 

A quarta questão foi dividida em quatro itens, sendo que buscamos avaliar 

como o professor sairia na construção de uma tabela de dupla entrada e os níveis 

segundo Wainer (1992). 

Os resultados obtidos nessa questão serão apresentados a seguir num 

gráfico de setores.  

 

 

Figura 43: Resultado do grupo na quarta questão 

 

O primeiro item da questão tem como objetivo do professor, estabelecer as 

variáveis para a construção da tabela de dupla entrada, das respostas apontadas 

pelos professores, nove professores fizeram uma tabela estatística com as 

variáveis de gênero e cor, sendo que sete professores não conseguiram agrupar 

construir um gráfico de dupla entrada, a seguir apresentaremos um exemplo da 

resolução apresentada por esses professores. 
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Figura 44: Construção de tabela de dupla entrada 

Mesmo a resposta do professor seja compreensível escolhemos essa 

resposta errada por não atender as características apresentadas nos quatro 

encontros para a formação, ao contrário da pesquisa de Pereira (2009) que teve 

um aumento significativo na construção de tabela de dupla entrada, tivemos uma 

diminuição de acertos.  

O Segundo item, no qual está inserido no nível intermediário de Wainer, os 

professores não tiveram problemas em responder a questão. 

No terceiro item, buscamos o entendimento dos professores em relação a 

tendências e os resultados foram satisfatórios. 

No quarto item a questão busca a construção de um gráfico de barras; 

dentro das respostas obtidas tivemos dez professores com respostas corretas, 

sendo que dessas, os professores tiveram dificuldade com a escala conforme a 

figura a seguir, os erros encontrados foram os mesmos comentados na primeira 

questão. 

 

 

Figura 45: construção de gráfico de barras 

 

5.4.5  Quinta questão do quinto encontro 

 

A quinta questão foi dividida em quatro itens, sendo que buscamos avaliar 

como o professor sairia na leitura dos dados, entre os dados, média aritmética e 

na construção de tabela. 
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Os resultados obtidos nessa questão serão apresentados a seguir num 

gráfico de setores.  

 

 

Figura 46: Resultado do grupo na quinta questão 

 

No primeiro item da questão, tratamos no nível elementar, em relação a 

mesma, os professores não tiveram dificuldades, pois se tratava de localizar o 

ponto de máximo e de mínimo. 

Na segunda parte da questão, está inserido o nível intermediário, pois 

explora as relações existentes entre os dados, em relação as respostas não 

tivemos problemas pois todos os professores acertaram a questão. 

Na terceira parte não tivemos problemas com as respostas apresentadas, 

sendo que todos os professores acertaram o cálculo da média aritmética, sendo 

de forma que os professores fizeram uma leitura correta do gráfico. 

A quarta questão não foi diferente das demais questões que abordaram a 

construção de uma tabela, como foi comentado anteriormente. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

6.1 Introdução 

 

O propósito do presente estudo foi investigar quais compreensões de um 

grupo de professores polivalentes em um grupo colaborativo, que ensinam 

matemática nas séries iniciais, em relação às atividades de Estatística, 

considerando a Organização Praxeológica de Chevallard (1992) e acompanhar 

suas evoluções dentro desse grupo, mais especificamente foi levantar as 

compreensões que esses professores apresentavam em relação à construção e 

leitura de gráficos e tabelas considerando os níveis proposto por Curcio e Wainer.  

Com o intuito de atingir o nosso objetivo, retratamos no capitulo 1 que 

mostrou a Estatística como forma de formação do cidadão, a problemática e 

nossa questão de pesquisa. 

No capítulo 2, apresentamos um breve relato do desenvolvimento da 

Estatística, algumas definições sobre ela, relacionadas à construção de gráficos e 

tabelas, e da Estatística Educacional, além de uma breve revisão bibliográfica. 

No capítulo 3, abordamos o referencial teórico que deu suporte à nossa 

pesquisa, para tal, utilizamos a teoria de Yves Chevallard sobre a Organização 

Praxeológica, Raymond Duval e de Howard Wainer. 
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O quarto capítulo foi dedicado a discussão metodológica, descrevendo o 

delineamento do estudo, sujeitos, material e procedimentos. O quinto capítulo 

apresentou a análise dos dados obtidos com a formação dos professores. 

 

 

6.2  Síntese dos principais resultados 

 

Dividiremos esta seção em duas categorias. A primeira abordará os 

resultados referentes a construção, interpretação e leitura de tabelas. A segunda 

discutirá o mesmo tema, sob a construção, leitura e interpretação de gráficos. 

 

 

6.2.1  Tabelas 

 

O desempenho dos professores em relação a construção foi satisfatório, 

pois podemos observar que ao longo dos encontros os professores foram 

adquirindo os elementos elementares de uma tabela, como por exemplo, titulo, 

coluna indicadora, cabeçalho, corpo da tabela e fonte, deixando mais rica a 

informações nelas apresentadas, assim nossa pesquisa vai ao encontro da 

pesquisa Pereira (2009) que teve um aumento de 38% entre pré e pós teste 

relacionado a construção de tabela simples e de dupla entrada. 

Referentes à leitura e interpretação envolvendo os níveis de Wainer, o 

grupo teve um bom rendimento, mesmo com dois professores que tiveram 

dificuldades em interpretar tabelas de dupla entrada. Observamos que alguns 

professores realizaram a leitura do gráfico analisando apenas um de seus eixos 

(seja horizontal, seja vertical). Tal resultado foi igualmente encontrado por Araujo 

(2007), que também realizou pesquisa com professores que atuavam nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

6.2.2  Gráficos 

 

O desempenho dos professores em relação à construção dos gráficos foi 

satisfatório, embora seis professores que tiveram problemas com a escala, 

mesmo tendo material para a construção do mesmo, já a leitura e interpretação 
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do gráfico, alguns professores tiveram dificuldade do cálculo da média e da 

variação de dados consecutivos, pois os mesmos até sabiam calcular a média, 

porém pelo fato de estarem com dificuldades na leitura, erravam os cálculos, no 

entanto ao longo dos encontros, podemos perceber que esse problema foi sendo 

sanado. Em relação aos níveis de leitura de Curcio, os professores tiveram o 

maior problema com a leitura entre os dados, que os professores tiveram a maior 

dificuldade, que essas dificuldades também foram encontradas também nas 

pesquisas de Pereira (2009), mas vale ressaltar  que, no decorrer dos encontros, 

os professores iam tirando suas dúvidas, e, com isso, progredindo dentro do 

assunto. 

 

 

6.3  Resposta à questão de pesquisa 

 

Verificando os resultados que obtivemos na análise realizada e na síntese 

apresentada nos parágrafos anteriores nos sentimos habilitados a responder 

nossa questão de pesquisa: 

 

Quais as contribuições que uma formação, dentro de um grupo 

colaborativo, traz para a formação de um grupo de professores 

polivalentes? 

 

Considerando todos os argumentos e fatos apresentados, anteriormente, 

concluímos que o grupo colaborativo trouxe avanços para a formação e a 

aprendizagem de leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Oferecendo 

contribuições significativas, tanto para construção, leitura de gráficos e tabelas. 

Tais contribuições, porém, ainda insuficientes para que os professores 

adquirissem conhecimentos mais específicos sobre as construções, embora 

nosso foco estivesse centrado na leitura e interpretação. 

Acreditamos que nossa contribuição, dentro das limitações ao processo 

educacional, atingiu seus objetivos, esta afirmação, tem por base os resultados 

apresentados nas leituras que exigiam extrapolação de informações, as quais 

apresentam altos percentuais de sucesso. 
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Não conseguimos explorar mais os detalhes importantes de uma 

construção, isto porque não havia tempo hábil para se trabalhar assim, com as 

limitações de conhecimentos dos professores. 

 

 

6.4  Sugestões para futuras pesquisas 

 

Essa pesquisa ainda pode ser complementada e nesse sentido 

apresentemos na sequência duas sugestões para novas pesquisas. 

Percebemos que um grupo colaborativo é eficaz no seu propósito de 

promover uma formação continuada para professores, portanto nossa sugestão é 

de formação de professores. 

A primeira traz respeito de uma formação voltada para construção de 

materiais manipulativos para o ensino de Estatística para professores que 

ensinam nas séries iniciais. 

A segunda uma formação voltada para professores que lecionam 

Matemática para séries iniciais relacionadas à leitura de gráficos e tabelas 

apresentadas pela mídia escrita, com intuito desse material possa ser usado em 

sala de aula. 
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APÊNDICE 
 

 

Questão 1 

A figura abaixo representa uma sala de aula do 6° ano do Colégio Alegria do ano 

letivo de 2008 do Período da Manhã, em cada carteira esta marcada a idade 

(anos completos) do aluno que senta na respectiva posição, observe a figura e 

represente a idade dos alunos em uma tabela. 
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Questão 2 

A figura abaixo representa uma sala de aula do 6° ano do Colégio Alegria do ano 

letivo de 2008 do Período da Manhã, em cada carteira esta marcada a idade 

(anos completos) do aluno que senta na respectiva posição, na segunda-feira 

foram distribuídos dois tipos de frutas (banana e maçã). Construa uma tabela que 

envolva esses dados: 
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Questão 3 

O professor de Educação Física do Colégio Alegria fez a coleta das alturas dos 

alunos do 6° ano do período da manhã, cujo objetivo consistia na formação de 

futuros jogadores de vôlei. A altura dos jovens (em centímetros) é dada a seguir: 

 

 

 

 

Questão 4 

Em uma eleição para representante de classe do Colégio Alegria foram obtidos os 

seguintes resultados. 

 

 

 

Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. 

Justifique a sua escolha no tipo de gráfico. 

 

 

Questão 5 

Em uma pesquisa feita com os alunos do Colégio Alegria a respeito dos esportes 

preferidos, foram encontrados os seguintes resultados. 
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Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. 

Justifique a sua escolha no tipo de gráfico. 

 

 

Questão 6 

O professor de Educação Física do Colégio Alegria fez a coleta das alturas dos 

alunos do 6° ano do período da manhã. 

 

 

 

Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. 

Justifique a sua escolha no tipo de gráfico. 

 

 

Questão 7 

Os dados apresentados na tabela referem-se ao número de unidades de uma 

caneta vendida, mês a mês, no bazar do Colégio Alegria. 

 



 127 

 

 

Construa um gráfico que melhor represente os dados contidos na tabela. 

Justifique a sua escolha no tipo de gráfico. 

 

 

Questão 8 

Em uma reportagem da revista Super Interessante, a respeito da queda de 

vendas de jornais brasileiros, foi apresentado o seguinte gráfico. 

 

 

 

Construa uma tabela que represente os dados apresentados pelo gráfico. 
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Questão 9 

A figura a seguir mostra uma publicação feita pela revista Super Interessante de 

Dezembro/08, a respeito dos investimentos em energias verdes. 

 

 

Super Interessante – Dez/08 

 

Construa uma tabela que represente as informações da revista. 

 

 

Questão 10 

Em uma reportagem da Revista Época do mês de julho/08, mostra o grande duelo 

entre duas super potencias em Olimpíadas entre EUA e a Ex-URSS. 

 

 

Organize essas informações em uma tabela. 
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Questão 11 

QUARTA QUESTÃO 

O gráfico a seguir mostra o tempo que os alunos do 3° ano do Ensino Médio do 

Colégio Alegria, levaram para terminar uma prova de atletismo, organize esses 

dados em uma tabela. 

 

 

 

 

Questão 12 

Na Cidade Feliz, o Colégio Alegria resolveu realizar um projeto com os alunos, 

que consistia em uma pesquisa para saber qual o lazer preferido pelos 

moradores. A tabela mostra o resultado dos grupos pesquisados (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos). 
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1. Qual o lazer foi o mais preferido, considerando todos? 

2. Considerando os dados dos grupos de crianças e idosos juntos, compare 

esses dados com os dados do grupo de adolescente e responda: A preferência 

por Parque de diversão no grupo de adolescente é menor? 

3. Existe algum lazer em que a preferência diminui conforme o grupo vai ficando 

mais velho? 

4. Uma pessoa de 72 anos chega para morar na cidade Feliz, com base na 

pesquisa qual é o possível lazer que ela irá fazer? 

 

 

Questão 13 

O gráfico a seguir mostra a quantidade de filmes alugada na Locadora Alegria - 

Alegria. Observe atentamente o gráfico e responda: 

 

 

 

1. Qual foi a quantidade de filmes alugada durante a semana? 

2. Em termos de locação de filmes, qual foi o pior dia para a Locadora Alegria-

Alegria? 

3. Entre quais dois dias consecutivos (seguidos) da semana houve um maior 

crescimento na locação de filmes? 
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Questão 14 

A partir da realização de uma pesquisa para saber a preferências dos alunos da 

Academia Boa Forma em relação às modalidades oferecidas, a academia 

elaborou o seguinte gráfico. 

 

 

 

1. Ao publicar o gráfico, a Academia esqueceu o percentual dos alunos que 

preferem as aulas de boxe. A partir da análise do gráfico diga qual foi esse 

percentual?  

2. Considerando os percentuais das aulas de dança, karatê e judô, qual foi o 

percentual médio que essas três modalidades juntas obtiveram. 

3. Qual das modalidades foi a terceira mais escolhida pelos alunos? 

4. Qual a diferença de percentual entre a menor e a maior preferência? 

5. Chegou um aluno novo na Academia Boa Forma. Considerando a preferência 

de todos os alunos, qual a modalidade que tem maior chance de ser escolhido 

por ele? 

 

 

Questão 15 

O gráfico a seguir mostra o desempenho de uma pequena empresa, nos oito 

primeiros meses de funcionamento. 
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Com base no gráfico, responda: 

 

1. Em qual(ou quais) mês(meses) a empresa operou no vermelho, isto é, os 

custos superaram a receita? 

2. Considerando a receita da empresa de dois meses consecutivos (seguidos), 

qual foi o maior crescimento? 

3. Analisando a receita e custo dessa empresa ao longo dos 8 meses, o que  

você pode prever o que vai ocorrer no 9° mês? 

4. Qual foi a receita média, considerando apenas os 4 últimos meses? 

 

 

Questão 16 

No galinheiro do Senhor João encontram-se galos, galinhas e pintinhos, ele 

precisa saber quantos animais possuem no galinheiro, para isso faça o que se 

pede:   
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1. Construa uma tabela para representar esses dados. 

2. Qual animal possui o maior número? 

3. Considerando a soma de galinhas e galos, essa soma será maior do que a dos 

pintinhos? 

4. Construa um gráfico que melhor represente esses dados. 

 

 

Questão 17 

Uma pessoa internada com malária tem a sua temperatura medida a cada hora. 

Observe o gráfico, e responda as questões: 

 

 

 

1. Sendo a temperatura normal do corpo em média 36°C, qual foi à hora (ou 

horas) em que a pessoa não esteve com febre? 

2. Considerando apenas duas horas consecutivas (seguidas) entre quais horas a 

pessoa apresentou maior queda de temperatura? 

3. Baseando-se no gráfico, responda: 

1) Qual poderá ser a temperatura dessa pessoa na 9ª hora? 

2) Por que você acha isso? 

3) Desenhe no gráfico, a barra que representa a resposta que você deu no item 

a. 

4) Construa uma tabela que apresente a variação da temperatura ao longo das 7 

horas, a partir dos dados do gráfico. 
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Questão 18 

Na sala do 6° ano do Colégio Alegria foram sorteados 8 alunos para apresentar 

para classe suas notas tiradas na avaliação de Matemática, para algumas 

discussões sobre a avaliação. 

 

Os resultados foram apresentados no seguinte gráfico. 

 

 

 

1) Qual foi a maior nota tirada pelos alunos da amostra? E a menor? 

2) Considerando as duplas Alex e Antonia, Antonia e Carla, Carla e Simone, 

Simone e Sandra, Sandra e Alan, Alan e Max, Max e Carlos. Qual foi a maior 

diferenças entre as notas das duplas? Qual foi seu critério que voce utilizou 

para fazer essa escolha? 

3) Considerando somente as notas dos meninos, qual foi a média das notas? 

4) Construa uma tabela que melhor represente esses dados. 

 

 

Questão 19 

Numa atividade na disciplina de Artes dos alunos do 6° ano do Colégio Alegria, os 

alunos só poderiam usar duas cores, e eles tinham que escolher entre verde, 

amarelo e roxo. As escolhas foram: 
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Alex – verde e roxo 

Antonia – verde e amarelo 

Carla – amarelo e roxo 

Simone – amarelo e roxo 

Sandra – verde e roxo 

Alan – amarelo e verde 

Max – verde e amarelo 

Carlos – verde e roxo. 

 

1) Construa uma tabela que separe os meninos das meninas e as cores 

escolhidas: 

2) Qual foi a cor mais escolhida pelos alunos? 

3) Supondo que uma aluna chegou atrasada para fazer atividade de artes, qual 

seriam as cores escolhida pela aluna levando em consideração as escolhas 

feitas pelas meninas. 

4) Construa um gráfico que melhor represente essas escolhas. 

 

 

Questão 20 

O gráfico a seguir mostra os gols que aconteceram em um campeonato interno do 

Colégio Alegria envolvendo os alunos das turmas do 5° ano A, B e C e do 6° ano 

A, B e C. 
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1) Qual turma marcou mais gols e qual marcou menos gols? 

2) Considerando o saldo de gols (diferença de gols pró e contra) qual foi a melhor 

turma? 

3) Levando em consideração os gols pró, qual foi a média do 5° e do 6° ano? 

4) Construa uma tabela que represente os dados apresentado pelo gráfico. 

 

 


