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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver um ambiente informatizado 

voltado para o estudo das concepções de futuros professores de licenciatura em 

matemática de uma faculdade da cidade de Carapicuíba, dos conhecimentos 

relacionados a Educação Estatística, mais precisamente aos conteúdos de medidas 

de tendência central, medidas de dispersão e variabilidade. Está fundamentado nos 

princípios da metodologia do Estudo de Casos e, embasada no Modelo de 

Concepções de Conhecimento e Conceito (ck¢), na Teoria denominada 

Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo (TCPK), no pensamento 

Estatístico e o Letramento Estatístico, utilizados para verificar em que nível de 

letramento se encontra cada uma das tarefas propostas. Com o auxílio da (TAD), 

determinamos o Modelo Epistemológico de Referência (MER), utilizando o estudo 

ecológico do saber, que em nosso caso consideramos objeto como sendo a 

variabilidade, e o Modelo Epistemológico Dominante (MED) analisando os 

documentos oficiais e dois livros didáticos utilizados na em uma escola estadual de 

Carapicuíba. para o estudo de Estatística. Propusemos a criação de um Modelo 

Epistemológico Alternativo (MEA), contido em um ambiente informatizado, 

desenvolvido em duas fases, a primeira para o levantamento de concepções e a 

segunda para verificar quais concepções emergem dos sujeitos, ao utilizarem o 

ambiente informatizado. Participaram da primeira fase da pesquisa oito duplas, das 

quais analisamos duas, na segunda fase analisamos apenas uma dupla. Os 

resultados apresentados nos fizeram refletir sobre a necessidade de formação inicial 

aos professores de matemática, e de se trabalhar em conjunto no desenvolvimento 

de estratégias diferenciadas para o ensino para o estudo de Estatística. 

Palavras Chave: Concepções, Modelo Epistemológico, Estatística 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

The present work aimed to develop a computerized environment aimed at the 

study of the conceptions of future mathematics teachers at a college in the city 

of Carapicuíba, of knowledge related to Statistical Education, more precisely to 

the contents of measures of central tendency, measures of dispersion and 

variability. It is based on the principles of the Case Study methodology and, 

based on the Conceptions of Knowledge and Concept Model (ck ¢), on the 

Theory called Technological Pedagogical Knowledge of Content (TCPK), on 

Statistical thinking and Statistical Literacy, used to verify in what level of 

literacy is in each of the proposed tasks. With the help of (TAD), we 

determined the Epistemological Reference Model (MER), using the ecological 

study of knowledge, which in our case we consider the object to be variability, 

and the Dominant Epistemological Model (MED) analyzing the official 

documents and two textbooks used in a state school in Carapicuíba. for the 

study of Statistics. We proposed the creation of an Alternative Epistemological 

Model (MEA), contained in a computerized environment, developed in two 

phases, the first to survey concepts and the second to verify which concepts 

emerge from the subjects, when using the computerized environment. Eight 

pairs participated in the first phase of the research, of which we analyzed two, 

in the second phase we analyzed only one pair. The results presented made 

us reflect on the need for initial training for mathematics teachers, and to work 

together in the development of differentiated teaching strategies for the study 

of Statistics. 

Keywords: Conceptions, Epistemological Model, Statistics 
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Capítulo 1- INTRODUÇÃO 

O tema central desta pesquisa é a Educação estatística inserida como 

parte de um projeto maior, aprovado pela FAPESP sob processo 2013/223228-

7 denominado “Processos de Ensino e Aprendizagem de Matemática em 

ambientes Tecnológicos PEA-MAT/DIMAT”, desenvolvido atualmente pelo 

grupo de pesquisa PEA-MAT, em parceria entre a PUC-SP e a PUC-PERU. 

Neste grupo desenvolvemos pesquisas com questões relativas a complexidade 

da inserção de ferramentas tecnológicas para o ensino e aprendizagem de 

matemática na Escola Básica e também na Universidade. 

O capítulo está dividido em sete seções, iniciando com a 

contextualização do tema, para em seguida, na segunda seção, relatarmos 

nossas inquietações, o caminho profissional percorrido até o momento. Na 

terceira secção apresentamos os objetivos da pesquisa, na quarta secção a 

delimitação do problema, na quinta seção buscamos a construção de uma 

justificativa, na sexta apresentamos a metodologia e procedimentos, na sétima  

e última secção um breve relato dos capítulos. 

1.1 Contextualização do tema  

Nas Informações divulgadas pela mídia, principalmente pela internet, 

observa-se a necessidade da apreensão e da análise crítica, por parte da 

sociedade, como maneira de participação ativa na vida cidadã. 

Um exemplo da situação acima pode ser constatado ao abrirmos um 

jornal, uma revista, ou até durante a leitura de uma propaganda impressa. 

Muito facilmente nos deparamos com uma tabela, um gráfico ou uma 

porcentagem, índices financeiros, econômicos tais como inflacionários, que 

constituem um modo de divulgar uma determinada informação. 

Desta forma, o ato de tomada de decisões, atualmente, requer 

conhecimento prévio de informações, que poderá ser fruto de comparações e 

análises que certamente exigirão algum conhecimento de letramento 

estatístico. 

Concordamos com Lopes (2013), quando ela afirma que nesse novo 

século vivemos o que foi definido como a Era da informação, pois segundo a 
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autora, os dados podem ser encontrados por toda parte. E a análise desses 

dados torna-se um componente importante no Currículo Escolar, desde a 

educação infantil até o ensino superior.   

Segundo a autora, achamo-nos rodeados de dados coletados por meio 

de levantamentos e experimentos, as duas formas de pesquisa empírica. Ainda 

de acordo com a autora, pesquisa empírica é qualquer investigação em que os 

dados são recolhidos a partir do mundo externo e, seguidamente, conclusões 

são tiradas a partir deles. 

De acordo com Gal (2002), fazer estatísticas não é equivalente a 

compreender estatísticas. Ser capaz de calcular, por exemplo, um desvio 

padrão, não demonstra a habilidade do estudante para entender o que o desvio 

padrão é o que ele mede, ou como ele é usado, por isso, cálculos não devem 

ser o centro das atenções em uma sala de aula.  “Na análise de dados, o 

contexto fornece o significado” (p.803).  

Essa situação é um indicativo da desconexão entre o conhecimento 

ensinado e testado nas instituições de ensino e o que é exigido na vida social e 

profissional. Para Garfield e Gal (1999), à medida que os estudantes constroem 

maior conhecimento estatístico podem também ser capazes de questionar a 

validade das interpretações de dados e das decisões tomadas e 

generalizações realizadas com base em pesquisas científicas. Isto possibilita 

que estes desenvolvam seu potencial de forma mais crítica e autônoma.  

O que relatam Batanero e Borovcnik (2016), qualquer investigação 

estatística sempre começa com perguntas que surgem de um contexto. Os 

autores, ainda destacam a importância de que os estudantes estajam 

familiarizados com o contexto da pesquisa, pois assim os métodos estatísticos 

utilizados para responder essas perguntas farão mais sentido para eles. 

Quando ao uso de tecnologias em sala de aula, principalmente para o 

ensino de estatística, devemos nos preocupar com a escolha de qual 

tecnologia e o propósito de sua utilização. Biehler (1997), que desenvolveu 

requisitos para uma ferramenta de apoio ao aprendizado de estatística tinha 

como visão o apoio aos alunos em pesquisa exploratória e confirmatória de 

dados. Essas ferramentas, segundo autor, deveriam se centrar utilização de 
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experiências exploratórias e interativas por meio da utilização de applets ou 

simuladores. 

 O autor sugere que seja realizada por parte dos alunos a análise gráfica 

e numérica de dados, por meio de um trabalho exploratório, em que o software 

em seu sistema multi-janela forneça condições para a inserção de dados, 

modificação deles e a possibilidade de selecionar os resultados obtidos para 

emissão de relatórios. Ele sugere, ainda, que a participação dos alunos ocorra 

na construção da pesquisa, na análise dos resultados e na escolha do método 

que será empregado. 

Borba (2012), argumentou, que embora existiam pesquisas sobre o uso 

de softwares em educação matemática há mais de trinta anos, este conjunto de 

pesquisas não necessariamente resultou na incorporação da tecnologia 

computacional nas salas de aula de Matemática. 

Segundo esse autor, a história é caracterizada por três fases: a primeira 

fase é considerada o período do logo; a segunda fase a utilização de softwares 

específicos e a terceira fase considerada a da tecnologia digital. Afirmou ainda 

que, essas fases não ocorrem de modo separado, e que é difícil encontrar 

pesquisas que não relacionem ao menos duas delas. 

E afirma para a quarta fase da tecnologia digital, podemos identificar a 

utilização do uso de applets, vídeos e softwares online tanto para cursos 

presenciais quanto para os realizados a distância 

 Entendemos que nossa pesquisa compreende a segunda, terceira e 

quarta fase quando observamos o descrito pelo autor, com a preocupação de 

melhorar a formação dos alunos do curso de licenciatura de uma faculdade 

particular, que trabalhou a estatística com uma abordagem que não 

contemplou as fases descritas, conforme veremos posteriormente, ao 

estudarmos os materiais da disciplina. 

  

Ainda a respeito da compreensão e interpretação de dados 

estatísticos, destacamos as ideias apresentadas por Lopes (1998), no 

mundo das informações em que estamos inseridos, é necessário que a 

escola desde o Ensino Fundamental, proporcione a formação de conceitos 
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que auxiliem no exercício da cidadania. 

No aspecto responsabilidade da escola, concordamos com a autora no 

sentido de trabalhar para a cidadania desde os anos iniciais, o que aparece de 

modo muito explicito no material produzido pela Secretaria Estadual da 

Educação EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais), desenvolvido pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no ano de 2014. 

Acreditamos que as TIC’S podem apresentar potenciais únicos para o 

ensino de Probabilidade e Estatística. Entretanto, alguns aspectos precisam ser 

considerados, pois, é importante que haja um planejamento adequado do 

professor e uma escolha correta das ferramentas. Um estudo prévio dos 

recursos e de suas formas de utilização se faz necessário. Em nosso trabalho, 

realizaremos as discussões e seleções das ferramentas utilizadas, durante as 

etapas de desenvolvimento. 

Também, é importante que não sejamos ingênuos e acreditemos que as 

tecnologias sozinhas resolverão todos os problemas relacionados às 

dificuldades de aprendizagem dos conceitos probabilísticos e estatísticos. 

Conforme apontam Lira e Monteiro (2011, p. 765) “A introdução de 

computadores nas escolas não é garantia da melhoria no ensino de Estatística 

e Matemática. É preciso considerar as abordagens pedagógicas e os softwares 

utilizados”.  

Desse modo, o conhecimento das ferramentas e a realização da escolha 

correta é imprescindível, assim como as práticas didáticas a partir dessa 

escolha. Em outras palavras, o professor precisa saber qual ferramenta utilizar 

e como abordar os conceitos estatísticos tendo como base o software 

escolhido.  

Por meio do referencial teórico oferecido pela Modelo das Concepções, 

e da Teoria Antropológica do Didático, observaremos primeiramente as 

atividades contidas nos materiais didáticos disponibilizados ao professor da 

escola básica para o preparo de suas aulas (TAD). Em uma segunda etapa da 

pesquisa, buscaremos a compreensão na mudança de concepções dos 

sujeitos envolvidos durante a resolução das atividades (ckc). 
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E a partir desse contexto, o presente trabalho pretendemos construir, no 

âmbito da TAD, o Modelo epistemológico de Referencia (MER), identificar o 

Modelo Dominante (MED) e desenvolver um Modelo Epistemológico  

Alternativo (MEA), por meio de um ambiente instigante e participativo, que 

possivelmente será possibilitado pela interação com o Ambiente Informatizado 

para o Letramento Estatístico (AILE). Partindo do pressuposto de que não há 

uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de 

ensinar. Congregamos atividades no AILE, para o ensino de conteúdos 

estatísticos e identificação de concepções de futuros professores, no âmbito do 

modelo das concepções (ck¢), durante a realização dessas atividades.  

Mediante a observação da mobilização dos conhecimentos e das ações 

desencadeadas na resolução das atividades propostas, procuraremos 

responder nossa questão de pesquisa que será apresentada posteriormente. 

Na sequência apresentaremos nossa trajetória profissional e acadêmica. 

1.2 Trajetória profissional e acadêmica 

Ao ingressar no curso de doutorado, no mesmo grupo de pesquisa o 

qual concluí o Mestrado  Profissional em Educação Matemática, o grupo PEA-

MAT, do Programa de Estudos de Pós-graduados em Educação  da PUC-SP, 

possibilitou  a discussão e o estudo  da problemática, que apresentaremos 

neste capítulo, a qual emerge das diversas inquietações que convivi no âmbito  

profissional relacionado  à temática dessa pesquisa. 

Durante minha experiência profissional, como docente do Ensino Básico, 

lecionando por vinte e três anos disciplina de Matemática, e do Ensino Superior 

lecionando por oito anos as disciplinas de estatística e métodos quantitativos, 

estabeleci em minha prática profissional a Educação Estatística como forma de 

abordagem dos conteúdos relacionados a disciplina de Estatística. 

Nosso primeiro contato com a Estatística foi no ensino básico, com 

atividades relacionadas a construções gráficas de barras e setores 

prosseguindo durante o ensino médio somente com os cálculos relacionados 

às medidas de dispersão, não nos esquecendo  da graduação tecnológica, com 

o controle estatístico de processos (CEP), momento em que tínhamos a 

impressão de que Estatística era simplesmente uma ramificação da 

matemática, ou um conteúdo presente  na disciplina de matemática, que nos 
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permitia mais uma vez ampliar nossos conhecimentos ao respeito do cálculo  

da média, a mediana e o desvio padrão, por meio de aplicação de algoritmos 

que deveríamos decorar e aplicar quando solicitados. 

Posteriormente, inseridos num projeto de licenciatura em matemática por 

suficiência, realizado na PUC- SP em 2002, tivemos o contato com a didática 

da estatística e a análise exploratória de dados. 

Isso nos levou a observar de modo diferenciado as questões referentes 

ao ensino de Estatística. Oque tratamos como Educação Estatística, em nosso 

grupo de pesquisa o Pea-Mat, mais especificamente no trabalho com a 

Educação Estatística e inseridos no mercado de trabalho, como professor de 

matemática no Ensino Básico, tivemos a oportunidade de trabalhar por 16 anos 

com turmas do terceiro ano do ensino médio apresentando-lhes o trabalho com 

análise exploratória de dados. 

O trabalho desenvolvido, não ocorreu de modo completo, mas de 

maneira superficial, ou seja, por meio da organização de questionário, geração 

de dados, tabulação, criação de representações gráficas de setores, barras, 

histograma, cálculo das medidas de tendência central e medidas de dispersão. 

Com esta atividade, realizávamos uma pesquisa de modo a trabalhar 

com o perfil dos alunos da própria unidade escolar, ou seja, um levantamento 

de dados dos indivíduos por meio de questionário perfil aplicado a algumas 

turmas.  

Como exemplo, para tornar mais claro o modelo de nosso trabalho, 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio, construíam por meio do questionário o 

perfil de uma outra sala, que não a sua, uma sala de nono ano, primeiro ou 

segundo ano do Ensino Médio, que estavam em seu período, no caso o 

matutino, ou outra sala de outro período, no caso sexto ano, sétimo ano ou 

oitavo ano, que frequentavam a aula em no período vespertino. Após a 

aplicação do questionário perfil, que era constituído por questões envolvendo 

variáveis qualitativas e quantitativas criadas pelos próprios alunos, os 

resultados eram tabulados, gerando tabelas de frequência e representações 

gráficas de colunas, setores e histogramas. 
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Apresentávamos também aos alunos o cálculo das medidas de 

tendência central e medidas de dispersão, e ao final estes alunos nos 

apresentavam um relatório contendo a trajetória deste estudo, desde a criação 

coletiva do questionário até a confecção dos gráficos e cálculo das medidas 

anteriormente mencionadas. 

No entanto, nos anos de trabalho com os alunos não conseguimos 

avançar para de realizar a análise dos dados em sua totalidade, ou seja, 

realizar o tratamento dos dados em um software dinâmico e por fim realizarmos 

os questionamentos pertinentes em torno das medidas calculadas e aplicarmos 

atividades posteriores a este trabalho a fim de verificar o que de fato os alunos 

teriam agregado aos seus conhecimentos. O que de fato seria o esperado para 

os alunos do ensino médio, e não conseguíamos pelo fato de termos as 

dificuldades relacionas ao uso do software Geogebra, da disponibilidade do 

laboratório, do número  de máquinas disponíveis na sala de informática ser 

insuficiente para a quantidade de alunos por sala, entre outros problemas 

estruturais. 

Iniciando o Doutoramento, no grupo de pesquisa do qual fazemos parte, 

verificamos a possibilidade de ampliação dos estudos referentes ao estudo das 

medidas de tendência central e variabilidade, implementadas por um ambiente 

informatizado que contivesse atividades exploratórias desenvolvidas por meio 

de um software de geometria dinâmica especificamente o GEOGEBRA, para 

formação continuada de alunos de Licenciatura Plena em matemática de uma 

instituição privada de Ensino superior, do município de Carapicuíba, zona oeste 

da Grande São Paulo. 

Deste modo, consideramos que a teoria das concepções nos permitirá 

modelizar as concepções desses estudantes e as possíveis mudanças, ou não, 

das concepções dos sujeitos envolvidos em nossa pesquisa, que deste modo, 

possibilitarão a formação de nova concepção, para a construção de um 

conhecimento ou conceito sobre medidas de tendência central e variabilidade. 

Utilizaremos para isto, uma combinação entre a Teoria anteriormente 

citada e o desenvolvimento de um ambiente informatizado, on-line contendo 

atividades com a utilização do software Geogebra, aplicado-as a alunos de um 
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curso de licenciatura em matemática de uma faculdade do município de 

Carapicuíba, Estado de São Paulo. 

Dentre as muitas possibilidades de recursos tecnológicos disponíveis 

que poderiam ser utilizados, concordamos com a afirmação de (BORTOLOSSI, 

2016) de que o Geogebra, é um software bem conhecido nos cursos de 

formação de professores de Matemática como uma excelente opção de 

software educacional gratuito para o ensino e a aprendizagem, e que para o 

trabalho com alunos de licenciatura em Matemática seja utilizado  

preferencialmente a outros softwares mais técnicos de Estatística. 

Conforme destacado por ser um software de matemática dinâmica livre e 

multiplataforma, aplicável para todos os níveis de ensino do básico ao 

universitário, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e 

cálculo em um único sistema. Consideramos também nesse software, a 

possibilidade de construção da representação da representação gráfica sem 

que seja necessária a utilização de comandos do próprio software, mas através 

de construções geométricas e a possibilidade da possibilidade de inclusão de 

seletores nestas construções, tornado a representação ainda mais dinâmica. 

Outro fator levado em consideração é o de que os alunos já o conheciam, pois 

trabalharam com este software o curso de graduação. 

Ressaltamos ainda, que esta turma foi escolhida, pelo fato de já terem 

cursado a disciplina de estatística, e se encontrarem em último ano de curso, e 

pretendemos modelar as concepções sobre alguns conteúdos referentes a 

disciplina de Estatística, mais precisamente medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e variabilidade. Desses alunos que estão prestes a 

ingressar no mercado de trabalho e possivelmente ensinarem estes assuntos 

em seus respectivos locais de trabalho. 

Nos preocupamos com o modo como esses alunos estão saindo 

formados do curso em que estão matriculados, no que diz respeito ao ensino 

da Estatística, além da utilização das tecnologias computacionais para o ensino 

desse conteúdo. Desta forma nos interessamos por realizar esta formação 

continuada, que além de nos dar subsídios para a realização de nossa 

pesquisa, acreditamos contribuir para a formação dos sujeitos que farão parte 



23 

 

do estudo proposto. Apresentaremos na seção seguinte os objetivos desta 

tese. 

 

1.3 Objetivos 

Ao desenvolver esta pesquisa, nosso objetivo será estudar como os 

alunos mobilizam concepções relacionadas a variabilidade, por meio das 

noções de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Queremos 

também observar as relações com o desenvolvimento do letramento estatístico 

em um Modelo Epistemológico Alternativo. 

Para atingir o objetivo principal desta tese, apresentamos outros 

objetivos específicos referentes aos conteúdos, no âmbito de variabilidade, 

medidas de tendência central e medidas de dispersão para a instituição em 

estudo, a qual será definida posteriormente. São eles: 

• Realizar um estudo praxeológico das atividades contidas em uma 

coleção de livros do ensino médio para identificação do Modelo 

Epistemológico Dominante (MED); 

• Construção de um Modelo Epistemológico de referência (MER), 

por meio do estudo histórico, e da ecologia do saber; 

• Elaborar uma estratégia com o uso de tecnologia para possibilitar 

a questão da lógica observada no objetivo geral e com isso 

construir o Modelo Epistemológico Alternativo (MEA), o qual 

denominamos AILE-Ambiente Informatizado1 de Letramento 

Estatístico; 

• Identificar concepções sobre as medidas de tendência central e 

Dispersão mobilizadas na utilização da estratégia elaborada. 

As definições referentes aos MER, MED, serão apresentadas nos 

Capítulos 4 e 5 respectivamente. Daremos sequência apresentando na próxima 

seção, a delimitação do tema e a questão de pesquisa. 

 
1 Chamaremos Ambiente informatizado, ao ambiente com as mesmas características 

de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que nesta tese será implementado totalmente 
de modo presencial. 
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1.4 Delimitação do Problema 

Levantamos a hipótese de que um Modelo Epistemológico Alternativo 

(MEA), mediada pela utilização de um Ambiente Informatizado, contendo 

atividades que contemplem a utilização software de geometria dinâmica, 

poderá contribuir para a percepção das concepções de estudantes de 

licenciatura em matemática sobre conteúdos referentes a Estatística. Essa 

premissa guiará o desenvolvimento desse trabalho. 

Dessa forma, possibilitar que os sujeitos modifiquem suas concepções e 

possivelmente avancem na construção do conceito de variabilidade nos termos 

de Balacheff e Gaudin (2002), por meio de atividades referentes à média, 

moda, mediana, desvio médio, variância e desvio padrão. Procuraremos 

desenvolver um Modelo Epistemológico Alternativo (MEA) por meio de um 

ambiente informatizado, para aplicação de uma sequência didática, 

empregando o software de geometria dinâmica GEOGEBRA, de forma a 

responder à seguinte questão: 

Que concepções sobre medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e variabilidade podem ser identificadas quando analisamos a 

produção de futuros professores ao resolverem problemas estatísticos, 

construído em um ambiente informatizado? 

 Formulamos algumas premissas para esta pesquisa e serão 

relacionadas a seguir: 

• As concepções mobilizadas pelos sujeitos podem estar 

associadas aos conhecimentos anteriores advindos do 

material utilizado em formações anteriores, seja no ensino 

médio, apoiados no livro didático, ou em sua formação 

acadêmica utilizando o material fornecido pelo professor. 

• O trabalho com a utilização de uma estratégia tecnológica, 

criada por meio de atividades desenvolvidas no Geogebra, e 

apresentadas em um ambiente informatizado, poderá 

proporcionar a fluência dos sujeitos participantes dessa 

pesquisa em relação a utilização de ambientes tecnológicos. 
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• O Modelo Epistemológico Alternativo Construído por meio de 

uma estratégia tecnológica, permite aos sujeitos o contato com 

os conteúdos referentes a Educação Estatística, mais 

especificamente as medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e variabilidade. 

Na próxima seção, tentamos construir uma justificativa para realização 

desta tese. 

1.5 Construção de uma justificativa 

Inicialmente utilizaremos para construção de nossa justificativa a Base 

Nacional Curricular (BNCC) documento de caráter normativo que define o 

conjunto progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas da Educação Básica, implementado em 1998, 

em substituição aos Antigos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), este 

novo documento apresenta como uma de suas competências gerais da 

educação básica, a compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais 

de informação e comunicação de modo crítico, significativo reflexivo e ético, 

para a comunicação, acesso e disseminação de informações, produção de 

conhecimentos e resolução de problemas.  

Neste documento, está presente como uma das competências 

especificas de Matemática, para o Ensino Fundamental, a realização de 

observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes 

em práticas sociais e culturais, com objetivo de investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes. E deste modo, interpretá-las e 

avalia-las de modo crítico e ético, para produção de argumentos convincentes. 

Com relação ao Ensino Médio, o documento sugere para o  

desenvolvimento de habilidades relativas à Estatística, que os estudantes 

tenham a oportunidade não apenas da interpretação de dados divulgados pela  

mídia, mas, sobretudo, que possam planejar e executar pesquisa amostral, que 

envolva a interpretação de medidas de tendência central e dispersão, e de 

comunicar os resultados  obtidos por meio de relatórios que incluam 

representações gráficas. Propõe ainda, a utilização de processos e ferramentas 

matemáticas, inclusive tecnológias digitais, para modelar e solucionar 
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problemas cotidianos e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias 

e resultados. 

Um resumo das situações de aprendizagem propostas na BNCC, no que 

diz respeito a estatística será apresentado no capítulo referente ao Modelo 

Epistemológico Dominante 

Percebemos com este documento, um reforço do que já aparecia nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN-EF) e 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN-EM) em 1997 e 

2000, respectivamente; a necessidade de formar o professor para abordagem 

da estatística e a importância da variabilidade neste tema. 

Concordamos com Batanero (2001), que afirma a existência de relação 

entre o desenvolvimento de um país e o grau de estatísticas completas e 

confiáveis, pois as informações produzidas por elas são necessárias para 

tomadas de decisões acertadas. E de nada adianta a produção de ferramentas 

de análise de dados, se a população não estiver preparada para compreendê-

las e utilizá-las para tomada de decisão, ou mesmo, para leitura informações 

que permitam a compreensão de fatos corriqueiros de seu dia a dia, de sua 

comunidade, de seu país e do mundo. 

Por estarmos diariamente estamos expostos a uma infinidade de 

informações, uma vez que o acesso a esses dados é facilitado pelas novas 

tecnologias e pela internet que nos oferece as mais variadas fontes de 

pesquisa. Estando submersos a essa imensidão de informações, faz-se 

necessário o desenvolvimento de habilidades referentes a organização, 

seleção, sintetização, análise crítica, levantamento de hipóteses, inferência e 

comunicação de conclusões. Assim, o exercício da cidadania passa pelo 

desenvolvimento dessas habilidades e de competências relacionadas que 

podem ser construídas por meio do letramento estatístico2. 

A infinidade de dados citada anteriormente, são oriundas da realidade 

física ou social e como tal podem estar sujeitas a aleatoriedade, à variação, a 

incerteza e ao erro. Neste contexto, o estudo da variabilidade e probabilidade 

 
2 Entendemos o letramento estatístico como a capacidade do indivíduo mobilizar os 

conhecimentos estatísticos adquiridos para interpretação, avaliação, decisão e comunicação 
sobre dados e informações que podem ser apresentadas em qualquer contexto. 
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assumem um papel de destaque na análise estatística. Gal (2002), escreveu a 

respeito dos conhecimentos básicos de estatística destacando a centralidade 

da variabilidade,” [...] os adultos deveriam possuir certos conhecimentos, ao 

menos das ‘grandes ideias’ fundamentais que servem de base para as 

investigações estatísticas. A primeira na lista da maioria dos estatísticos é a 

existência da variação”. (GAL, 2002, p.11). 

Nesta mesma direção, Silva (2007, p.32), afirma que “variabilidade é o 

elemento central do pensamento Estatístico e conteúdo essencial para que um 

indivíduo seja letrado estatisticamente”. Apresentaremos na seção seguinte 

uma breve revisão bibliográfica com pesquisas que são de interesse para 

nossa tese divididas em três eixos, o primeiro, que versa sobre alguns 

trabalhos que tratam sobre o tema variabilidade, o segundo com pesquisas que 

tratam de Modelo Epistemológico de Referência e o terceiro de trabalhos que 

utiizaram o Geogebra para o estudo das medidas de Dispersão, medidas de 

tendência central e variabilidade, assuntos que serão abordados por essa tese, 

com o intuito de contribuir um pouco mais com os temas.  

1.6 Metodologia e procedimentos 

Esta pesquisa possui cunho qualitativo e se constitui como um estudo de 

caso, apresentaremos o aporte metodológico desse tipo de abordagem e sua 

pertinência nesse estudo, de acordo com o que propões Ludke e André (2003). 

Além, dos pressupostos teóricos apresentados por esse tipo de abordagem, 

nos parecem adequados para subsidiar as reflexões ensejadas pelo presente 

estudo. 

André (2008) o define como um estudo da particularidade e 

complexidade de um caso único, de modo a entender sua atividade dentro de 

importantes circunstâncias. Deste modo, o estudo de caso deve enfatizar o 

conhecimento de uma instância particular, ou seja, o caso é escolhido porque 

existe interesse em conhecer o que se passa nessa situação específica. 

 Para Ponte (2006), um estudo de caso tem por objetivo conhecer uma 

entidade bem definida, em profundidade, e é uma investigação que está 

voltada para o “como” e o “porquê”, além de estar inserida em um determinado 

contexto. Para o pesquisador: 
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É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que 
se debruça deliberadamente sobre uma situação especifica que se 
supõe ser única ou  especial, pelo menos em certos aspectos, 
procurando descobrir o que há nela de mais especial e característico 
e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 
fenômeno de interesse(PONTE, 2006, p.107). 

Em nossa pesquisa, buscamos compreender, como futuros professores 

de Licenciatura em Matemática, de uma faculdade privada da Grande São 

Paulo, mobilizam seus conhecimentos de Estatística, para construir o conceito 

de Variabilidade. 

Corroborando com as ideias de Ponte Yin (2010), descreve que o estudo 

de caso é utilizado para contribuir com o conhecimento de fenômenos 

individuais, em grupo, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. 

Segundo esse autor, o estudo de caso presta-se ao entendimento de 

fenômenos sociais complexos, partindo de situações individuais. Ele é muito 

comumente utilizado na educação, e no caso dos estudos relacionados ao 

sistema educacional, permitem conhecer em profundidade seu “como” e seus 

“porquês”. 

Em educação matemática, segundo o que afirma Ponte (2006), o estudo 

de caso é utilizado com frequência, para investigar questões relativas à 

aprendizagem dos alunos, ao conhecimento e à prática profissional de 

professores, à constituição de programas de formação continuada de 

professores e projetos de inovação curricular, assim como a definição de novos 

currículos e pode ser utilizado para o apoio à prática profissional. 

Em nosso caso, como buscamos um estudo das concepções de 

professores sobre temas relacionados a disciplina de estatística, encontramos 

nessa metodologia o favorecimento para o desenvolvimento desse estudo. 

Concordamos com Yin (2010), quando afirma que, o estudo de caso é 

o referencial teórico apropriado e utilizado para o estudo de eventos 

contemporâneos e conta com duas fontes de evidência: a observação direta 

dos eventos em estudo e entrevista de sujeitos que estão envolvidos no 

processo estudado. 

O autor considera que os estudos de caso são generalizáveis às 

proposições teóricas, porém, não às populações ou aos universos, e têm por 
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meta expandir e generalizar teorias (generalização analíticas) e não a 

enumeração de frequências (generalização estatística). 

Complementando com o que foi dito por Ponte (2006), ao afirmar que os 

estudos de caso podem ter diferentes propósitos, de acordo com a finalidade, 

assumindo feições exploratórias, descritivas ou analíticas. Os estudos 

exploratórios são utilizados para obtermos informações preliminares sobre o 

objeto em questão, os descritivos têm como função detalhar o caso em estudo 

e os estudos de caso do tipo analíticos buscam problematizar o objeto 

estudado, construir ou desenvolver uma nova teoria ou confrontá-la com uma 

teoria existente. 

A próxima seção apresentará os procedimentos metodológicos para 

realização dessa pesquisa. 

1.6.1 Procedimentos metodológicos 

Após termos realizado a revisão bibliográfica, o estudo praxeológico dos 

livros didáticos utilizados para o desenvolvimento das aulas de estatística no 

Ensino Médio, procuramos construir um ambiente informatizado, como uma 

estratégia de ensino dos conteúdos referentes a estatística. 

 Pensamos construí-lo considerando duas fases distintas, a primeira 

contendo cinco atividades, quatro destinados ao levantamento de concepções 

sobre variáveis estatísticas, levantamento e tabulação de dados, medidas de 

tendência central e medidas de dispersão e uma delas destinada a 

apresentação de uma tabulação, que seria utilizada na fase seguinte. 

Na segunda fase composta de três atividades em que utilizamos o 

Geogebra na discussão das medidas de tendência central, medidas de 

dispersão, representações gráficas de pontos e de caixa, com movimentações 

dinâmicas em applets criados pelo próprio software. 

As atividades estavam contidas dentro do Ambiente Informatizado de 

Letramento Estatístico (AILE)3. A proposta foi pensada para melhorar a 

compreensão de futuros professores sobre as medidas de dispersão, tendência 

central e a relação das duas medidas anteriores com a variabilidade. 

 
3 Uma estratégia de ensino por meio de utilização da tecnologia para o ensino do 

letramento estatístico. 
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Os protocolos dos sujeitos foram entregues por escrito, além das 

discussões realizadas durante as resoluções, terem sido gravadas em áudio, 

disponibilizamos também no próprio (AILE). Outros canais de comunicação, as 

anotações referentes a cada uma das tarefas, que poderiam ser envidas por 

email disponibilizado aos participantes, o chat para conversas on-line, ou envio 

de mensagem ou arquivos, que posteriormente seriam respondidas. 

 Ao acionarem o chat, o sistema  enviava uma mensagem via email para 

o celular do pesquisador, indicando a entrada de um usuário no chat e, também  

foi disponibilizado um fórum de discussões referente a cada uma das tarefas 

presentes no ambiente, que funcionava como um diário de bordo colaborativo, 

em que todos os usuários poderiam expor  suas dúvidas, e auxiliar seus pares 

na resolução das atividades propostas. 

Depois de definida estratégia, com as possibilidades de interações, o 

trabalho, foi inicialmente apresentado aos coordenadores de curso da 

faculdade particular do município de Carapicuíba, estado de São Paulo e, após 

a permissão por parte desses coordenadores, fizemos a exposição da proposta 

da pesquisa aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

Deste modo expusemos que conteúdos iríamos trabalhar, e o que seria 

necessário para participar da pesquisa, que no caso, era somente a 

disponibilidade dos participantes, para definirmos os horários de formação de 

acordo com suas possibilidades.   

Nesta pesquisa consideramos o caso, como estudo completo das 

concepções durante todas as fases da pesquisa, utilizaremos para os sujeitos 

envolvidos nomes fictícios, a fim de preservar as identidades dos participantes. 

No registro elaborado por nós, consideraremos o resultado de todos os 

protocolos das duas duplas, como um único caso, uma vez que estamos 

interessados em analisar as concepções dos professores de um curso de 

licenciatura em matemática e não analisaremos cada dupla separadamente, 

muito embora tenhamos nomeado os integrantes, com objetivo de diferenciar 

os protocolos recebidos. 

O primeiro conjunto de protocolo recebido foi entregue por uma dupla 

que passou pela formação em pedagogia na mesma instituição, já haviam 
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recebido a formação na disciplina de estatística voltada para educação e, 

nesse momento, cursavam a licenciatura no quinto semestre. Observamos que 

nenhum dos dois havia atuado como professor do ensino básico até o 

momento. 

Já o segundo conjunto de protocolos, nos foi entregue por uma dupla 

que não passou pela formação inicial em pedagogia, mas realizavam a 

graduação em Matemática, ambos trabalhavam em escola, não ministrando 

aula, ele atuava como agente de educação escolar, ela como pajem.  

Ronaldo, aluno do curso de licenciatura, aposentado do poder judiciário, 

frequentou a primeira fase das atividades do projeto, Márcia do lar, aluna do 

curso de licenciatura, e junto ao seu colega de dupla, frequentou a primeira 

fase da pesquisa, com necessidade de se ausentar das discussões sempre 

com meia hora de antecedência. 

A segunda dupla, era formada pelo senhor Aparecido, aluno do curso de 

licenciatura do quinto semestre, período manhã, trabalha como agente de 

educação escolar em uma escola pública no município de Carapicuíba, e 

Solange aluna do curso também de licenciatura em Matemática no quinto 

semestre, trabalha como pajem em escola de Educação  Infantil, no município 

de Osasco.  

Os dados sobre a atuação desses alunos foram coletados em 

observações realizadas durante o primeiro encontro, a partir de entrevistas 

semi-estruturadas realizadas com os sujeitos envolvidos. 

A primeira etapa do estudo ocorreu durante o mês de julho de 2017, 

durante o início das férias do primeiro semestre, período em que aplicamos de 

modo presencial, aos oito alunos divididos em quatro duplas, atividades com o 

objetivo de levantarmos as concepções dos sujeitos sobre assuntos referentes 

às medidas de tendência central, medidas de dispersão e representações 

gráficas, essas atividades já estavam contidas no ambiente (AILE). E embora 

inicialmente, prevíamos que os alunos tivessem acesso pela internet, fizemos a 

impressão das atividades, de modo que os alunos preenchessem os protocolos 

escritos para entrega ao final de cada seção, por observarmos a dificuldade 

dos sujeitos em digitar as repostas no campo apropriado, durante a utilização 
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do ambiente. Muito embora tenham acessado o ambiente e verificado que as 

atividades nele contidas, eram semelhantes a disponibilizadas no protocolo. 

Esses protocolos, bem como os áudios das discussões, serão 

apresentados no capítulo final, em que analisamos os diálogos referentes às 

gravações, realizadas durante a realização das atividades propostas levando 

em conta as teorias que tratamos nessa pesquisa. 

Conforme mencionado anteriormente, para o levantamento e posterior 

análise das concepções encontradas nas discussões das duas duplas, 

dividimos a primeira fase em cinco encontros de três horas cada, realizados 

nas dependências da Faculdade em que os alunos estudavam, estes poderiam 

utilizar os protocolos, anotações em rascunhos, nootebok, tablets, calculadora 

e smartphones. 

As discussões dos participantes, foram gravadas em áudios, para 

posterior transcrição, em protocolos fornecidos pelo formador, e em possíveis 

anotações no ambiente, que possibilitava a interação por meio de arquivo 

digital, chat e fórum de discussão. 

Quadro 1 - Cronograma das atividades da primeira fase da pesquisa 

Período Etapas da primeira formação 

10/07/2017 1º dia – Classificação das variáveis + criação de questionário Perfil.  

11/07/2017 2º dia - Classificação das variáveis do Questionário perfil.  

12/07/2017 3º dia – Medidas de Tendência Central.  

13/07/2017 4° dia – Medidas de Dispersão. 

14/07/2017 5º dia Construção de representações Gráficas. 

Fonte: o autor 

Conforme mencionado anteriormente, na primeira fase da pesquisa, 

participaram oito alunos, divididos em quatro duplas, das quais escolhemos 

apenas duas para análise dos protocolos e áudios, a escolha foi realizada, 

levando-se em conta a participação dessas duas duplas durante os cinco 

encontros. Nesta fase, estávamos preocupados em levantar as concepções 

sobre conhecimentos específicos de Estatística, assim como algumas 
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concepções acerca dos conteúdos abordados: média, moda, mediana. As 

variáveis qualitativas e quantitativas que foram observadas nesta etapa e o 

estudo dos protocolos construídos, nos permitiram levantar algumas 

concepções dos sujeitos. 

Outra condição para a escolha das duas duplas, se deu devido à 

constatação da exposição das concepções dos sujeitos dessas duas duplas, 

presentes nos áudios gravados e nos protocolos entregues durante a efetiva 

participação deles nos encontros iniciais e a potencialidade de continuidade na 

segunda etapa do estudo. Buscamos estudar as concepções dos sujeitos 

envolvidos nessas duas duplas, que não poderão ser observadas, 

desvinculadas desse contexto. 

O foco da análise desses protocolos apresentados no capítulo 5 será: 

• Identificar as concepções sobre as medidas de tendência central 

e medidas de dispersão;  

• Verificar se os sujeitos possuem algumas concepções, sobre as 

variáveis estatísticas.  

• Observar qual o nível de Letramento estatístico proposto em cada 

uma das questões 

• Avaliar qual é o tipo de conhecimento que encontramos nas 

respostas enviadas pelos alunos, de acordo com a teoria 

proposta para esta finalidade. 

A segunda etapa teve seu início durante o mês de maio de 2019, depois 

de termos apresentado o ambiente durante a primeira fase, iniciamos o 

trabalho com as atividades contidas no ambiente informatizado, no sentido de 

registrar as interações dos sujeitos, para posterior análise do aparecimento de 

novas concepções ou mudanças das concepções encontradas na primeira 

fase.  

Nessa segunda fase, escolhemos uma das duplas e realizaremos a 

análise, sendo que o critério de escolha foi mais uma vez a disponibilidade para 

a participação efetiva dos novos encontros, que desta vez ocorreu no horário 

em que a dupla tivesse a disponibilidade para realizar a formação. O que desta 
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vez foi realizado nas dependências da escola em que esses sujeitos 

trabalhavam durante dois encontros de duas horas. 

Quadro 2 - Cronograma das atividades da segunda fase da pesquisa 

Período Etapas da primeira formação 

01/05/2019 6º dia – Resolução de Atividades (Geogebra) 

08/05/2019 7º dia – Resolução de Atividades (Geogebra) 

15/05/2019 8° dia – Resolução de Atividades (Geogebra) 

Fonte: O autor 

Nesta segunda fase, trabalhamos as atividades utilizando o Geogebra, 

com os conteúdos referentes a medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e análise de variabilidade. 

Lembrando mais uma vez, que todas as atividades e objetivos, serão 

apresentados no capítulo referente a análise das atividades, em que 

descreveremos cada uma das atividades, realizamos a análise e o que 

esperávamos como resolução, apresentaremos também os protocolos e 

análise das concepções, lembramos que utilizaremos as possíveis concepções 

encontradas na primeira fase, para nos guiar na confecção das atividades 

Geogebra presentes na segunda fase. 

Faremos na seção seguinte, um breve relato dos capítulos dessa tese. 

 

1.7 Breve relato sobre os capítulos 

Esta tese está estruturada em 6 capítulos e as considerações finais, que 

incluem este. No segundo capítulo, apresentamos nossa revisão bibliográfica, 

no terceiro capítulo anunciamos nosso quadro teórico metodológico norteador 

do desenvolvimento deste trabalho, divididos em 6 secções envolvendo o 

Modelo das Concepções, A Teoria Antropológica do Didático, o Conhecimento 

Tecnológico para o Ensino, O pensamento Estatístico e seus respectivos 

níveis.  

No terceiro capítulo, apresentamos o estudo sobre o Modelo 

Epistemológico de Referência (MER), estruturado em três seções, a primeira 

destinada ao estudo epistemológico, utilizando a história da estatística no 
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mundo e no Brasil, na segunda apresentamos a dimensão ecológica da 

estatística e um breve estudo do objeto, utilizados para apresentação do 

Modelo Epistemológico de Referência (MER). 

O quarto capítulo, realizaremos uma breve análise da proposta 

pedagógica do estado de São Paulo, da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e análise praxeológica de um livro da coleção destinada ao ensino 

médio, e o estudo praxeológico das tarefas apresentadas durante o curso 

oferecido pela disciplina de Estatística, no curso de Licenciatura em 

Matemática, no intuito de apresentarmos o Modelo Epistemológico Dominante 

(MED) 

No capítulo 5, apresentamos a construção do Modelo Epistemológico 

Alternativo (MEA), por meio da estratégia tecnológica denominada Ambiente 

Informatizado para o Letramento Estatístico (AILE), as interações criadas 

durante o desenvolvimento do ambiente, e a apresentação e análise das 

atividades da primeira e segunda fase, terminando com as considerações finais 

e perspectivas futuras. 
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Capítulo 2- Fundamentação Teórica 

O objetivo deste capítulo é apresentar os aportes teóricos que 

fundamentam nossa pesquisa. Esse estudo está fundamentado no modelo 

teórico Concepção, Conhecimento e Conceito (ck¢), descrito por Balacheff 

(2001) e Balacheff e Gaudin (2002), utilizado por nós para identificar 

concepções dos alunos de licenciatura em Matemática, os sujeitos da 

pesquisa. 

Nos embasamos também na Teoria Antropológica do Didático de 

Chevallard que será utilizada para construção do Modelo Epistemológico de 

referência (MER).  A partir dos materiais didáticos, livro e material do professor 

e documentos oficiais a determinação do Modelo Epistemológico Dominante 

(MED), no intuito de verificar quais as abordagens apresentadas por esses 

quando tratam da estatística, mais precisamente do estudo das medidas de 

tendência central, medidas de dispersão e variabilidade. Finalmente 

apresentando a proposta de construção de um Modelo Epistemológico 

Alternativo (MEA) por meio de estratégia tecnológica para o trabalho com 

esses assuntos.  

 Também temos a preocupação do desenvolvimento do letramento 

estatístico dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, portanto apresentaremos 

além do Letramento, os níveis de letramento norteados por Gal (2002). E o 

Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TCPK), para 

fundamentação teórica e uma justificativa para a utilização da tecnologia nessa 

pesquisa, e observarmos qual o tipo de conhecimento é apresentado pelos 

sujeitos, levando-se em conta a (TCPK). 

2.1 O Modelo das Concepções (ck¢) 

Segundo Balacheff (2013), o modelo das concepções iniciou-se no final 

da Década de 1980, como um projeto de ponte entre a inteligência artificial e a 

didática da matemática. O objetivo desse projeto, segundo o autor, foi de 

aprimorar o desenho de ambientes de aprendizagem baseados no uso do 

computador para aprendizagem. 

Balacheff (2000), apresenta um quadro de formalização dos 

conhecimentos na perspectiva da concepção de um ambiente informatizado de 
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aprendizagem humana (EIAH), que tinha por objetivo, a progressão nas 

relações entre a teorização em Didática da Matemática e a formalização de 

conhecimentos em informática. Nesse estudo, o autor retorna a noção de 

concepção para solução de problemas de modelização apresentado pela 

coexistência de estruturas contraditórias em um sujeito. 

O autor propõe a formalização das noções de concepção, conhecimento 

e conceito para constitui-los em entidades abstratas que se distinguirão por 

suas funções e por suas relações, essa formalização, segundo o autor, foi 

derivada da definição pragmática de um conceito, proposta por Vergnaud 

(1991), e o objetivo desta, foi o de a partir de resultados  conhecidos em 

Didática da Matemática, chegar a um modelo que permitisse engajar uma 

modelização informática cujo significado fosse aceitável do ponto de vista 

epistemológico  computacional. 

Balacheff (2000), denomina concepção, uma quadrupla formada por (P, 

R, L, ∑) no qual P, é um  conjunto de problemas que segundo autor, deve 

permitir a descrição da esfera prática, na qual a concepção é o  operatório e, L 

é um sistema de representações, linguísticas ou não, que permitem expressar 

os elementos de P em R, em que R é reconhecido como um conjunto de 

operadores, ∑ é a estrutura de controle, que assegura a não contradição da 

concepção.  

Segundo o autor, a definição acima, permite ainda a modelização de um 

estado do sujeito-meio: o sistema de representação deve permitir expressar os 

operadores tanto do ponto de vista do sujeito transmissor-ativo, quanto do 

receptor-reativo e, as estruturas de controle devem modelizar os meios do 

sujeito-ator e a capacidade do meio reativo. 

Salientamos ter por objetivo durante a análise dos protocolos enviados 

pelos sujeitos participantes, realizar o levantamento das concepções dos 

sujeitos por meio da quadrupla (P, R, L, ∑), referenciadas pela influência das 

medidas de tendência central, mais precisamente média e mediana e pela 

medida de dispersão, na construção do conceito de variabilidade. 

Para Balacheff (2000), é necessário considerar a modelização numa 

perspectiva de construção de dispositivos informáticos, que permitam a 
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aprendizagem humana, e nesse sentido, o autor julgou necessário não 

somente dispor de um meio para expressar as concepções, mas também, 

ferramentas para situá-las em relação a outras concepções. Para isto, utilizou 

como exemplo, o caso de uma concepção funcionando dentro de um domínio 

de validade. 

Segundo o autor, o exemplo da falsidade ou generalidade de uma 

concepção, não tem sentido se não tomarmos duas concepções para que 

sejam comparadas, e considera o conhecimento como um conjunto de 

concepções que contenham o mesmo objeto em estudo. Para Balacheff (2000), 

o conceito é definido como o conjunto de conhecimentos que contém o mesmo 

objeto em estudo, e que o conceito é caracterizado pelo selo do objeto e o 

conjunto de apontadores na direção dos conhecimentos que o constituem. 

A figura 1, apresenta o esquema que resume a estrutura proposta. 

Figura 1 - Esquema de Concepções relacionados a variabilidade 

 

Fonte: Adaptado de Balacheff (2000) 

O conceito de “variabilidade” é caracterizado por sua extensão no nível 

dos conhecimentos. Cada conhecimento é descrito por um conjunto de 

concepções, elas mesmas caracterizadas por uma quadrupla (P, R, L, ∑). 

Na seção seguinte apresentaremos a Teoria Antropológica do Didático, 

também utilizada em nossa pesquisa. 
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2.2 A Teoria Antropológica do Didático (TAD) 

De acordo com Almouloud (2007), a partir da necessidade de se 

distinguir a matemática do professor daquela apresentada pelo aluno, para 

evidenciar os diferentes saberes envolvidos (saber científico, a ensinar e 

ensinado) no processo de ensino e aprendizagem, em seus estudos iniciais 

Chevallard (1991), desenvolveu a noção de transposição didática, com objetivo 

de analisar a transformação de saber em um objeto  de ensino. Essa noção 

situa o saber matemático no cerne de toda problemática didática, o que acaba 

por torna-lo questionável. A noção é compreendida por Chevallard (1991, p.45) 

como: 

Um conteúdo de saber que tenha sido designado como saber a 
ensinar sofre a partir de então um conjunto de transformações 
adaptativas que vão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos 
de ensino. Esse trabalho que transforma um objeto de saber a 
ensinar em um objeto de ensino é denominado transposição didática. 

Ainda, segundo o autor, a teoria da transposição didática foi 

desenvolvida para analisar epistemologicamente o saber matemático sob o 

ponto de vista didático, tendo como base os objetos do saber, caracterizados 

em matemáticos4, paramatemáticos5 e protomatemáticos6. Contudo as 

primeiras análises realizadas pela teoria imitavam a distinguir tais objetos, 

Chevallard (1996) introduziu em seu estudo a prática social. Assim a própria 

noção de saber foi aprofundada, ampliando o domínio de validade da 

transposição didática. 

Quando Chevallard (1996), insere a didática da matemática no campo 

da antropologia social, no campo do  estudo do homem frente as situações 

matemáticas, ocorre a evolução do conceito de transposição didática 

denominada por Chevallard (1999, p.1), A Teoria Antropológica do Didático 

(TAD), que vem situar “ a atividade matemática, e em consequência a atividade 

de estudo em matemáticas, em um conjunto de atividades humanas e de 

 
4 Além de instrumentos úteis para estudar outros objetos matemáticos, tornam-se 

objetos de estudos em si mesmos (ALMOULOUD, 2007, P.113). 

5 Ferramentas Utilizadas para descrever e estudar outros objetos matemáticos 
(ALMOULOUD, 2007, P.113). 

6 Apresentam propriedades utilizadas para resolver alguns problemas, sem contudo 
adquirir o status de objeto de estudo ou ferramenta para o estudo de outros objetos 
(ALMOULOUD, 2007, P.113). 
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instituições sociais”. Nesse sentido, a teoria estuda as condições possíveis e 

como ocorre as relações sujeito, instituição e saber. 

O autor introduz o conceito de praxeologia ou organizações 

praxeológicas, que refere a uma unidade indivisível, formada pela atividade e 

conhecimentos humanos. A TAD parte do princípio, que toda atividade humana 

se descreve a partir de um saber fazer (práxis) que está sempre relacionado a 

um discurso (logos), isto é, uma descrição, explicação ou racionalidade mínima 

a respeito do que se faz, como se faz e o porquê se faz. A teoria considera as 

instituições (I), o objeto do saber (O) e as pessoas (P).  

A noção de instituição é compreendida pelo autor como um dispositivo 

social que permite e impõe a seus sujeitos (pessoas), maneiras próprias de 

fazer pensar. Como exemplos de objeto estatístico, podemos citar as variáveis 

estatísticas, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, 

dentre outras. 

Chevallard (1996), pontua a existência de um objeto (O), a partir do 

momento que uma pessoa (X) ou uma instituição (I) o reconhece como 

existente, isto é, se ao menos pessoa ou instituição possui relação com esse 

objeto. Para tanto, o autor assinala que o objeto O existe para X se existir uma 

relação pessoal entre O e I denotada por R(I, O). Entretanto, a relação pessoal 

R(X, O) só se estabelece se a pessoa X, faz parte da instituição I. 

Dessa forma, na presente pesquisa, consideramos a transição entre o 

Ensino Médio e o Ensino Superior (Licenciatura em Matemática), como a 

Instiituição  (I), as medidas de tendência central, medidas de dispersão e 

variabilidade como o objeto Estatístico (O), e os alunos de um curso de 

Licenciatura em Matemática de uma Faculdade  do Município de Carapicuíba 

como sujeitos (X). De acordo com a TAD, todo saber é saber de pelo menos 

uma instituição, ou seja, um mesmo objeto de saber pode “viver” em 

instituições diferentes e para viver em uma instituição, esse saber necessita ser 

submetido a certas imposições, precisando ser transformado. Além disso, a 

relação institucional R(I, O) se estabelece a partir de um conjunto de práticas 

que funcionem em uma instituição que envolve tal objeto de saber. 

Dados um objeto (por exemplo, um objeto de saber) e uma 
instituição, a noção de relação diz respeito ás práticas sociais que se 
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realizam na instituição e que põem em jogo o objeto em questão, ou 
seja,o que se faz na instituição com esse objeto. (BOSH E 
CHEVALLARD, 1999, P.80, tradução nossa).  

Assim uma pessoa (X) ao encontra uma instituição(I), a relação pessoal 

com o objeto do saber (O) que existe para (I) será estabelecida caso não exista 

a relação R(X, O), ou modificada caso já exista a relação R(X, O), sob as 

condições de R(I,O). Nesse sentido, a aprendizagem é evidenciada com a 

modificação da relação pessoal (X, O). Com base no exposto, Chevallard 

(1999), descreve as organizações praxeológicas ou praxeologias que 

permitirão modelizar as práticas sociais em geral e, em particular, as atividades 

matemáticas. 

Chevallard (1999), propõe um modelo de análise característico das 

práticas que se desenvolvem nas instituições descrita em termos de quatro 

noções: Tipo de tarefa, Técnica, Tecnologia e Teoria. Em uma organização 

praxeológica o tipo de tarefa representado pela letra T, é indicado se contém 

pelo menos uma tarefa t. Tipos de tarefa suscitam ações com objetivos bem 

definidos e são expressas por um verbo. Por exemplo, calcular a média entre 

um rol de valores, é um tipo de tarefa, mas calcular simplesmente não o é.  

Segundo Chevallard (1999), se faz necessário distinguir tarefa, tipo de 

tarefa e gênero de tarefa. Um gênero de tarefa existe sob a forma de diferentes 

tipos de tarefas, cujo conteúdo está bem claro e definido. Já uma tarefa é a 

especificação de um tipo de tarefa. Por exemplo calcular é um gênero de 

tarefa, calcular a média, é um tipo de tarefa, e calcular a média de um conjunto 

de valores apresentados é uma tarefa. Para o autor, as tarefas, tipos de tarefas 

e gêneros de tarefas, não são dados da natureza, mas sim artefatos, obras, 

construtos institucionais, cuja reconstrução em tal situação é um problema 

inteiramente objeto da didática. 

A técnica denotada por 𝛅, por sua vez, é uma determinada maneira de 

fazer ou realizar um tipo de tarefa. Assim, uma praxeologia relacionada a T, 

necessita de maneiras de realizar as tarefas t e T, isto é uma técnica, do grego 

teknnê, que  

significa saber-fazer. Dessa forma, para um determinado tipo de tarefa 

T, existe pelo menos uma técnica ou um conjunto de técnicas reconhecidas 
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institucionalmente. O autor nomeou de bloco prático-técnico o bloco formado 

por [T, 𝛅] e o indicou por um saber fazer.  

A tecnologia, denotada por 𝛉, é um discurso racional (o logos), que 

possui como finalidade, justificar a técnica 𝛅, garantido que esta permita a 

realização das tarefas do tipo T. Assim, a tecnologia permite assegurar que a 

técnica é correta, expor o porquê é daquela maneira, além de possibilitar a 

produção de novas maneiras de fazer, isto é, novas técnicas. O autor sinaliza 

que em inúmeros casos alguns elementos tecnológicos podem estar integrados 

à técnica, principalmente em assuntos mais elementares. 

A quarta e última noção do modelo praxeológico é a teoria, simbolizado 

por 𝚯. De acordo com Chevallard (1999), como discurso tecnológico contém 

informações, mais ou menos explicitas, se faz necessário um nível superior de 

justificativa e explicação. Nesse sentido, a teoria assume, em relação à 

tecnologia, a função que esta última tem a respeito da técnica. A teoria 

portanto, tem o objetivo de justificar e esclarecer a tecnologia, tornar inteligível 

o discurso tecnológico. Entretanto, o autor adverte que, a capacidade de 

justificar e explicar da teoria pode se tornar obscura pela forma abstrata como 

os enunciados teóricos são apresentados frequentemente. Diante do exposto, 

percebemos que a tecnologia e a teoria estão tão próximas, que não seria 

difícil confundí-las. O autor denotou de bloco tecnológico-teórico o bloco 

formado por [𝛉, 𝚯]. 

Complementando, Chevallard (1999) afirma que para o estudo de um 

tema matemático, duas classes para os tipos de objetos devem ser 

considerados: a realidade matemática que se pode construir em uma classe de 

matemática em que se estuda o tema matemático, denominada de organização 

matemática (OM) e a maneira em que esta realidade matemática pode ser 

construída, denominada por organização didática (OD). 

O autor compreende uma OM como uma organização praxeológica 

constituída a partir de vários tipos de tarefas matemáticas, que demandam a 

criação de técnicas mais ou menos adaptadas e justificadas por tecnologias. Já 

uma OD, é compreendida pelo autor como o conjunto de técnicas, tecnologias 
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e teorias que o professor mobiliza para o estudo de determinado tipo de tarefa 

em uma instituição. 

Nesse sentido, acreditamos que o estudo da Organização Matemática, 

presente no livro didático, para as medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e variabilidade nos permitirá identificar os conhecimentos envolvidos 

e como esses conhecimentos estão sendo tratados quando objetiva-se o 

ensino desse conteúdo. 

Na próxima seção, apresentaremos o Conhecimento Pedagógico 

Tecnológico do Conteúdo (TPCK), que será utilizado na análise dos protocolos 

recebidos. 

 

2.3 Conhecimento tecnológico para o ensino 

Para Mishra e Koehker (2006), embora o advento da tecnologia digital 

tenha modificado a rotinas e práticas nas diversas áreas do trabalho humano, a 

pesquisa na área de tecnologia educacional costuma ser muito criticada pela 

falta de fundamentação teórica. O problema está, em boa parte, no olhar 

voltado apenas para a tecnologia e não como ela é usada, a introdução da 

tecnologia por si só no processo educativo não é suficiente. Para os autores 

(2006, p 1, tradução nossa), a pesquisa em tecnologia na educação, 

Consiste em mais que estudos de casos, exemplos de boas práticas, 
ou implementações de novas ferramentas pedagógicas. De fato, 
estudos de caso, bons exemplos detalhados de melhores práticas, 
bem como a concepção de novas ferramentas de aprendizagem são 
importantes para maior compreensão. Mas são apenas os primeiros 
passos para o desenvolvimento unificado de estruturas teóricas e 
conceituais que nos permitam desenvolver e identificar os temas e as 
construções que seriam aplicadas nos diferentes casos e exemplos 
de prática. 

Segundo os autores, existe falta de teorias na área de tecnologia 

educacional o que não só limita o uso de computadores na educação, como 

também dificulta enxergar o que se pode conseguir com a tecnologia 

computacional em um amplo contexto social, cultural ou educacional. Nesse 

sentido, o modo como a tecnologia é utilizada no ensino, tornou-se foco 

principal do estudo desses autores, uma vez que investigam quais saberes 

necessitam ser mobilizados a fim de incorporar a tecnologia de maneira 

adequada ao ensino de um conteúdo específico. 



44 

 

Acreditam ainda que as tecnologias possuem limites próprios, que 

condicionam o conteúdo que deve ser contemplado e a natureza das possíveis 

representações, o que desta forma pode restringir as maneiras de como se 

ensinar, bem como decisões pedagógicas. Desse modo, pode parecer 

inadequado a separação entre o conhecimento tecnológico, conhecimento 

pedagógico e o conhecimento do conteúdo. 

Mishra e Koehler (2006), apontam que a ausência de uma discussão 

que tratasse do conhecimento tecnológico nos estudos de Shulman, se deve 

ao fato de que tais questões na década de 80, não eram tão claras como hoje. 

É evidente que as salas de aula utilizavam outras tecnologias (quadro negro, 

giz, livro didático, lápis, retroprojetores, máquina de escrever, etc, mas essas 

tecnologias se tornaram transparentes, isto é, comuns e não foram se quer 

consideradas. 

Nos dias atuais, o uso do termo tecnologia se faz a computadores 

digitais, telefones celulares de última geração, pacotes de softwares 

computacionais. Essas tecnologias, se ainda não transformaram a natureza da 

sala de aula, têm um potencial enorme para fazê-lo, principalmente, pela 

capacidade de proporcionar diversas representações, analogias e exemplos 

diferenciados, o que pode auxiliar o professor a realizar explicações e 

demonstrações de um conteúdo específico em sala de aula. 

Em virtude desse potencial que as tecnologias digitais vem sendo a 

vanguarda do discurso da educação e assim será por muito tempo, uma vez 

que sua evolução impede que se torne transparente. Esse contexto atua no 

ensino, para os autores, diferente do contexto apresentado  nos estudos de 

Shulman (1886), o ensino se concentrava no conteúdo e na pedagogia, na 

certeza de que a tecnologia pouco ou quase nada mudaria sua natureza, já o 

contexto atual, incorpora a tecnologia um papel que jamais poderia ser 

imaginado em anos atrás. Nesse sentido, por esse novo conhecimento tornar-

se um aspecto importante para o ensino, os autores propõem uma estrutura 

conceitual para tecnologia educacional, com base em formulações defendida 

por Shulman (1986,1987). 

Ao considerarem que o uso de tecnologias exige um desenvolvimento de 

pensamento complexo, e utilizando os estudos de Shulman (1986), referente 
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ao conhecimento pedagógico do conteúdo, os autores apresentam a noção de 

conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo. Desse modo, postulam as 

complexas funções de, e interação entre, três principais componentes de 

ambiente de aprendizagem: conteúdo, pedagogia e tecnologia. 

O conhecimento pedagógico, tecnológico do conteúdo é representado 

por meio de um diagrama de Venn, conforme mostra a Figura 2, representado 

por três categorias fundamentais do conhecimento: Conhecimento do 

Conteúdo, Conhecimento Pedagógico e o Conhecimento Tecnológico. De 

acordo com o modelo, a introdução do componente tecnológico na teoria de 

Shulman (1986), nos conduz a mais quatro tipos de conhecimentos 

interligados: conhecimento tecnológico, conhecimento tecnológico do conteúdo, 

conhecimento pedagógico tecnológico e conhecimento pedagógico, tecnológico 

do conteúdo. 

                       Figura 2 - Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo 

 

                         Fonte: Mishara e Koehler, 2006, p.1025 

Para Mishra e Koehler (2006, p. 1027, 1028, tradução nossa), definem o 

conhecimento tecnológico como o conhecimento da tecnologia digital e de 

outras anteriores. 

Conhecimento Tecnológico, é o conhecimento sobre as tecnologias 
como livros, giz e quadro negro, além de tecnologias mais 
avançadas, como a internet e vídeo digital. Isso envolve as 
habilidades para operar tecnologias específicas. [...] A capacidade de 
aprender e se adaptar a novas tecnologias (independente do que são 
essas tecnologias específicas) ainda será importante. 

Nesse sentido, o conhecimento tecnológico engloba tanto tecnologias 

tradicionais como as novas, denominadas de tecnologias digitais ou de 

tecnologias da informação e comunicação. Além de os autores incluírem nesse 

conhecimento o modo de utilizar esses recursos, ainda que de modo trivial, 

como abordado em cursos de informática básica, como por exemplo, as 

planilhas e editores de texto, criados inicialmente para utilização em empresas, 

mas que tiveram o uso propagado na educação. 
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Como o conhecimento tecnológico está em contínua evolução, pode 

tornar-se difícil de ser adquirido e atualizado. Isto porque qualquer definição de 

conhecimento tecnológico corra o risco de estar ultrapassada devido ao tempo 

de sua publicação, Haris, Mishra e Koehler (2009), assinalam que existem 

maneiras de pensar e trabalhar com tecnologias que independem de 

ferramentas e de quando surgiram. 

Mishra e Koehler (2006, p. 7, tradução nossa), definem o conhecimento 

tecnológico do conteúdo como o conhecimento para utilizar a tecnologia com a 

finalidade de ensinar o conteúdo 

Conhecimento Tecnológico do conteúdo é o conhecimento da 
maneira pela qual a tecnologia e o conteúdo estão reciprocamente 
relacionados. Os professores precisam conhecer não só a matéria 
que eles ensinam, mas também modificar a maneira que o conteúdo 
pode ser ensinado ao aplicar a tecnologia. 

Esse conhecimento, é o que envolve a compreensão da maneira como a 

tecnologia e o conteúdo influenciam e restringem um ao outro. São 

conhecimentos de como o conteúdo a ensinar pode ser modificado pelo uso da 

tecnologia e vice-versa, uma vez que a tecnologia pode permitir novas formas 

de representação do conteúdo. Como exemplo poderíamos citar a construção 

da representação de um box-plot (gráfico de caixa) no ambiente papel e lápis, 

ser mais complexa que a representação deste no ambiente Geogebra. 

Desse modo, o conhecimento tecnológico do conteúdo compreende o 

conhecimento de ferramentas tecnológicas e representações que são usadas 

em uma disciplina. Em Estatística, por exemplo, a possibilidade de múltiplas 

representações de uma mesma distribuição de dados de modo dinâmico, pode 

ser realizada por meio de um software específico. Cabe ao professor então 

reconhecer e selecionar as tecnologias mais adequadas ao ensino de cada 

conteúdo, e quais deles podem ser ensinados por meio da tecnologia digital. 

O conhecimento tecnológico pedagógico é tratado por esses autores, 

como o conhecimento integrador da tecnologia e das estratégias pedagógicas 

e envolvem a compreensão de como utilizar tecnologias específicas para o 

ensino e aprendizagem. Desse modo, exige o conhecimento das limitações e 

potencialidades das tecnologias utilizadas para a aprendizagem, assim como 
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os contextos educacionais em que a aprendizagem ocorre de modo mais 

acertado com o auxílio da tecnologia. 

De acordo com Mishra e Koehler (2006, p. 7, tradução nossa), o 

conhecimento tecnológico pedagógico  

É o conhecimento da existência de diversos componentes e recursos 
tecnológicos e, como eles podem ser utilizados no cenário de ensino 
e aprendizagem, e vice-versa, sabendo como o ensino pode mudar 
como resultado do uso de tecnologias específicas. 

 

Desse modo, o conhecimento tecnológico pedagógico refere-se não só 

ao conhecimento de como diferentes tecnologias podem ser utilizadas para o 

ensino e a aprendizagem, mas também para prever seus resultados a partir da 

tecnologia escolhida (como software apropriado, internet ou recursos digitais, 

tais como: webQuest, salas de bate-papo, fóruns, etc). Dessa maneira, a 

escolha da tecnologia específica que melhor ocasione a estratégia pedagógica 

utilizada se faz importante, pois o modo como se ensina muda de acordo com o 

contexto tecnológico selecionado. 

O conhecimento pedagógico, tecnológico do conteúdo é tratado pelos 

autores como uma classe de conhecimento fundamental para o ensino com 

tecnologia. Embora sua origem seja na interação entre os três componentes 

que o contemplam, vai além do conhecimento pedagógico, do conhecimento 

tecnológico e do conhecimento do conteúdo, quando consideramos 

separadamente inclui a compreensão  de representações do conteúdo a 

ensinar usando tecnologia, de técnicas pedagógicas que empregam o uso da 

tecnologia para ensinar conteúdos, de como a tecnologia pode auxiliar a lidar 

com alguns problemas enfrentados pelos alunos, de como a tecnologia pode 

ser utilizada para construir conhecimento, desenvolvendo novas epistemologias 

ou reforçando antigas. 

Conforme Mishra e Koehler (2006, p 1028-1029, tradução nossa), 

o conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo é uma forma 
emergente de conhecimento que vai além de todos os três 
componentes (conteúdo, pedagogia, tecnologia). [...]. A interação da 
tecnologia produtiva no ensino precisa considerar todas as três 
questões não isoladamente, mas dentro das complexas relações no 
sistema definido pelos três elementos-chave. 
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Assim, o conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo, utiliza seus 

aspectos entrelaçados que o configuram como uma construção complexa e 

altamente situada que, de certo modo não é facilmente aprendido, ensinado ou 

aplicado. A utilização da tecnologia no ensino requer o domínio dos três 

campos de conhecimento e suas relações, uma vez que a utilização de um 

deles implica repensar os demais. 

Segundo os autores, pode parecer que a relação entre os três aspectos 

do conhecimento, se dê a partir da escolha do conteúdo que será ensinado. 

Porém, essa visão tradicional está fadada a desaparecer principalmente, 

quando as tecnologias mais recentes são consideradas, como é o caso da 

internet, que pode ser vista como uma tecnologia que nos leva a pensar o que 

pode ser abordado e ensinado por meio dela. Nesse contexto, fica claro 

observar que a tecnologia escolhida é que vai impulsionar decisões a respeito 

do conteúdo e da pedagogia. 

A incorporação de uma nova tecnologia ou novo meio para o ensino 
nos obriga de repente a enfrentar questões básicas da educação, 
pois essa nova tecnologia ou meio reconstrói o equilíbrio dinâmico 
entre todos os três elementos. [...] A introdução de uma nova 
tecnologia é o mesmo que a introdução de outro módulo para o curso. 
Muitas vezes, levanta questões fundamentais a respeito do conteúdo 
e da pedagogia que podem sobrecarregar até mesmo instrutores 
experientes. (MISHARA e KOEHLER, 2006, p.8, tradução nossa). 

Entretanto, isso pode não se tornar evidente, em especial nos casos em 

que as tecnologias “transparentes” estão em uso. Contudo, na maioria das 

vezes, as novas tecnologias instigam o professor ou mesmo o pesquisador, ao 

passo que exige que sejam reelaboradas suas compreensões a respeito, não 

só da tecnologia em si, mas dos três componentes que entrelaçam. Como, por 

exemplo as medidas de tendência central, medidas de dispersão e a percepção 

da variabilidade, para que sejam observados em várias representações ao 

mesmo tempo, demandam um meio tecnológico que favoreça não só as 

representações mais também a visualização. 

Diante dos avanços da concepção de base de conhecimento defendida 

por Shulman já apresentados, conhecimento matemático e conhecimento 

tecnológico para o ensino, passamos na próxima seção à discussão do 

Pensamento Estatístico, do Letramento Estatístico e seus respectivos níveis 
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2.4 - O Pensamento Estatístico 

Carzola (2002, p.19), define o pensamento estatístico como “a 

capacidade de utilizar de maneira adequada as ferramentas estatísticas na 

resolução de problemas, entender a essência dos dados e realizar inferências”. 

A autora considera ainda que para o exercício pleno da cidadania, o 

pensamento estatístico se faz tão necessário quanto a capacidade de ler e 

escrever. 

Também em Lopes (2003), percebe-se a associação entre o 

pensamento estatístico e o processo de inferência. A autora também acredita 

que dominando essa forma de pensamento, as pessoas terão maiores 

condições de exercerem sua cidadania, conforme pode-se observar: 

A competência em pensar estatisticamente consiste em que uma 
pessoa seja capaz de compreender mensagens simples e diretas 
presentes no cotidiano, bem como as que envolvem processos 
complexos de inferência. Percebemos que dominar essa forma de 
pensamento seja a essência a qualquer indivíduo comum para que 
tenha maiores possibilidades de exercer sua cidadania (LOPES, 
2003, p. 77). 

Para Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011, p.39): 

Uma característica do pensamento estatístico é prover a habilidade 
de enxergar o processo de maneira global, com suas interações e 
seus porquês, entender suas diversas relações e o significado das 
variações, explorar os dados além do que os textos prescrevem e 
gerar questões e especulações não previstas anteriormente. 

Com base em Wild e Pfankuch (1999), os resultados de pesquisas 

realizadas em Educação Matemática, vêm mostrando que “[...] o 

desenvolvimento do pensamento estatístico segue as seguintes etapas: 

transnumeração, desenvolvimento do raciocínio com modelos estatísticos e 

consideração da variação”. Quanto à transnumeração os autores entendem 

como o trabalho desenvolvido na passagem dos dados brutos para um registro 

tabular e, deste, para registros gráficos. Ainda Silva (2007), entende a 

transnumeração como a possibilidade de mudar a representação dos dados 

com o objetivo de melhorar a compreensão do problema.  

Para Wild e Pfannkuch (1999), o pensamento estatístico possui 

fundamentos importantes, como o reconhecimento da necessidade de dados, a 

existência da transnumeração, da variação, o reconhecimento do contexto, um 

conjunto de modelos, da estatística e da síntese. Com relação ao 
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conhecimento dos dados, os autores afirmam que assume suma importância, 

se não for antes uma necessidade vital, que o seu reconhecimento esteja 

embasado, sempre que possível, em experiências pessoais, articulando o 

conhecimento ao contexto. 

Em nosso trabalho, partiremos de um problema relacionado aos sujeitos, 

ou seja, um levantamento do perfil da turma, o que podemos supor, gerará a 

necessidade dos dados em função das questões que serão propostas em 

grupo. 

Para Wild e Pfannkuch (1999), a transnumeração é a ideia fundamental, 

e consiste na formação e alteração de representações de dados de um 

sistema, na busca pelo alcance de uma melhor compreensão desses dados. 

Ou ainda, a utilização simultânea de duas ou mais representações de um 

conjunto de dados. 

A transnumeração ocorre quando encontramos formas de obter 
dados (por meio de medição ou classificação) que capturam 
elementos significativos do sistema real. A transnumeração penetra 
em toda análise de dados estatísticos, ocorrendo sempre que 
mudamos nossa maneira de observar os dados na esperança que 
isso mude nos leve a um novo significado. (WILD; PFANNKUCH, 
1999, p.6) 

Neste caso teremos como observar a representação dos dados em 

nossa pesquisa, no mínimo de dois modos diferentes, acreditamos estar desse 

modo estar proporcionando assim a transnumeração acima mencionada. 

Outro ponto importante segundo os autores é a variação, presente no 

pensamento estatístico que, e  definem  o conceito: 

O propósito influencia a maneira como é feito. Nossas preocupações 
com a variação também se estabelecem para além da “medição e 
modelagem” para investigar estratégias como agrupamento em 
blocos. (WILD E PFANNKUCH, 1999, P.7). 

Para Wild e Pfannnkuch, um dos tópicos importantes do pensamento 

estatístico é a utilização de modelos e eles apontam esse traço, como o 

principal contributo da disciplina de estatística. Os autores por fim, reiteram a 

necessidade do conhecimento do contexto, para a concepção do pensamento 

estatístico que, em nossa concepção, permeia a compreensão dos outros 

elementos a ele relacionados. 
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Em relação às etapas de desenvolvimento do raciocínio com modelos 

estatísticos e, consideração da variação, Coutinho, Silva e Almouloud (2011, p. 

501), afirmam que: 

Quanto ao desenvolvimento do raciocínio com modelos estatísticos, 
ocorre, particularmente, pela análise da forma, da dispersão e das 
medidas estatísticas, na busca da construção e uma linguagem 
própria. Finalmente, a consideração da variação é realizada pela 
análise da forma (como no item anterior), dispersão e medidas, isto é, 
usam os mesmos objetos para identificar para identificar propriedades 
como simetria e amplitude. 

Já para Jacobini et al (2010), o pensamento estatístico é desenvolvido 

na medida em que os sujeitos possam relacionar os dados com situações 

concretas e aplicadas, percebam que os resultados de uma pesquisa 

estatística indicam uma tendência e não uma certeza, interpretem os 

resultados e explorem os dados sob diferentes ângulos. 

Sobre o pensamento estatístico, Mallows (1998) afirma que: 

Podemos inicialmente imaginar o pensamento estatístico como sendo 
a capacidade de relacionar dados quantitativos com situações 
concretas, admitindo a presença da variabilidade e da incerteza, 
explicitando o que os dados podem dizer sobre o problema em foco. 
(MALLOWS, 1998, p.4) 

 

Também Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011), consideram que para 

desenvolver o pensamento estatístico, é necessário que as questões de ensino 

e aprendizagem não configurem um estudo de forma isolada dos métodos e 

conceitos estatísticos. É preciso que essas questões sejam desenvolvidas num 

contexto significativo para os estudantes, com dados reais e obtidos por eles 

mesmos. 

Para Santana (2007), as habilidades de compreender e representar 

dados em gráficos são uma parte chave para o desenvolvimento do 

pensamento estatístico. Ainda nessa perspectiva, Guimarães et al (2009) 

acreditam que as atividades que contemplem gráficos devem envolver 

investigação e a exploração. Segundo essas autoras, na maioria das vezes, as 

conclusões levam a novas questões de investigação, gerando mais 

oportunidades para a sistematização e ampliação dos conhecimentos. 
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As afirmações de Campos (2007), também corroboram no entendimento 

de como o professor pode direcionar suas aulas, de maneira a proporcionar o 

desenvolvimento do pensamento estatístico nos estudantes: 

Uma outra forma de encorajar o pensamento estatístico é não se 
aceitar nenhum resultado numérico sem que seja relacionado ao 
contexto, à questão original proposta pelo problema. Em outras 
palavras, é fundamental que as situações trabalhadas com os 
estudantes contenham dados com algum significado, devendo se 
evitar a todo custo as atividades que envolvem mero cálculo ou 
reprodução de algoritmos de tratamento de dados puramente 
numéricos, sem que sua origem seja explicitada, ou sem que se 
conheça a finalidade do uso daqueles dados específicos e o contexto 
em que foram colhidos (CAMPOS, 2007, p. 41). 

Complementando as afirmações de Campos, encontramos em Lopes 

(1998) a premissa de que a aprendizagem da estatística somente completará a 

formação dos estudantes se for significativa, investigativa, analisada e 

contextualizada. 

Com base no que foi anteriormente exposto, admitimos pensamento 

estatístico, como sendo a habilidade de se compreender uma situação que 

envolve dados estatísticos, de modo que se faça inferências com base nas 

afirmações apresentadas e na capacidade de levantar novos questionamentos.  

Na seção seguinte trataremos do letramento estatístico, que é também 

um dos objetivos do desenvolvimento dessa pesquisa, que acreditamos se 

realizará por meio das atividades contidas no ambiente proposto. 

 

2.4.1 Letramento Estatístico e seus respectivos níveis 

Para Soares (2009), a origem da palavra Letramento tem origem na 

língua inglesa pela palavra literacy, que pode ser traduzida como Literacia, em 

que littera, provém de um étimo latino, significando “letra”, e o sulfixo “-cy” 

indica qualidade ou condição. Deste modo, reconhecemos que a palavra 

letramento, semanticamente, abrange a condição de ser letrado. 

Já sobre a condição de ser letrado, a autora apresenta a seguinte 

definição: 

Há assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, 
e viver na condição ou estado de quem sabe ler ou escrever, ser 
letrado (atribuindo a essa palavra o sentido que tem literate em 
inglês). Ou seja, a pessoa que aprende a ler e escrever- se torna 
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alfabetizada- e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, envolve- 
se nas práticas sociais da leitura e da escrita- que se torna letrada- 
ou, sabendo ler e escrever não faz uso da leitura e da escrita- é 
alfabetizada, mas não letrada, não vive no estado ou condição de 
quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita (SOARES, 
2009, p.36, grifo do autor). 

Deste modo, reconhecemos então que a condição ou habilidade para o 

indivíduo ser considerado letrado está um estágio acima do alfabetizado, pois, 

não basta saber ler e escrever, uma vez que o domínio dessas condições torne 

o sujeito apenas alfabetizado. Por outro lado, à medida em que os indivíduos 

utilizam as competências de leitura e escrita para participar ativamente das 

esferas cultural e social, através de conhecimentos construídos, eles se tornam 

sujeitos letrados.  

Lopes (2002), apresentou uma definição para a Literacia Estatística: 

A literacia estatística requer que a pessoa seja capaz de reconhecer 
e classificar dados como quantitativos ou qualitativos, discretos ou 
contínuos, e saiba como o tipo de dado conduz a um tipo específico 
de tabela, gráfico, ou medida estatística. Precisa saber ler e 
interpretar tabelas e gráficos, entender as medidas de posição e 
dispersão, usar as ideias de aleatoriedade, chance e probabilidade 
para fazer julgamentos sobre eventos incertos e relacionar a amostra 
com a população. (LOPES, 2002, p.1). 

Percebemos que a autora deixa claro a necessidade do 

desenvolvimento do pensamento estatístico, para que ocorra o letramento 

estatístico. Gal (2002), em contrapartida, apresenta a seguinte definição para 

letramento estatístico: 

a)competência das pessoas para interpretar e avaliar criticamente a 
informação estatística, os argumentos relacionados aos dados ou a 
fenômenos estocásticos, que podem se apresentar em qualquer 
contexto e, quando relevante, b) competência das pessoas para 
discutir ou comunicar suas reações para tais informações estatísticas, 
tais como seus entendimentos do significado da informação, suas 
opiniões sobre as implicações desta informação ou suas 
considerações acerca da aceitação das conclusões fornecidas. (GAL, 
2002, p. 2-3). 

Para o autor, ser letrado estatisticamente auxilia o indivíduo a entender 

fenômenos e tendências de relevância social e pessoal, tais como as taxas de 

criminalidade, o crescimento populacional, a produção industrial, o 

aproveitamento educacional, etc. (GAL, 2002). Os muitos contextos em que o 

letramento estatístico pode ser ativado indicam que a maioria dos adultos são 

consumidores (ao invés de produtores) da informação estatística. 
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A concepção de letramento estatístico que utilizaremos em nossa 

pesquisa é a defendida por Gal (2002), que vê o letramento estatístico 

construído a partir de uma postura crítica e investigativa, de conhecimentos 

prévios de Estatística e Matemática, habilidade de leitura e análise, crenças, 

atitudes e conhecimento sobre o homem e o mundo ao seu redor. Este trabalho 

utilizará as concepções descritas por Gal (2002), para o letramento estatístico. 

Gal (2002) propõe um modelo de letramento estatístico composto por 

cinco elementos cognitivos, responsáveis pela competência das pessoas para 

compreender, interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas, e, por 

dois elementos de disposição, responsáveis pela construção de uma postura 

ativa diante da informação estatística. 

As ideias do autor são amplamente divulgadas em pesquisas 

acadêmicas sobre o letramento estatístico, e o modelo proposto por Gal (2002), 

é representado pelo quadro 1. 

Quadro 1 - Modelo de Letramento Estatístico 

 

Adaptado de (GAL, 2002, p.4) 

Os elementos cognitivos do modelo de letramento estatístico proposto 

por esse autor são: o próprio letramento, que é a capacidade de ler 

informações textuais, em gráficos e/ou tabelas; os conhecimentos estatístico, 

matemático e do contexto; e a competência de elaborar questões críticas. 

Um pré-requisito óbvio para compreender e interpretar informações 

estatísticas é o conhecimento de conceitos e procedimentos básicos de 

estatística e probabilidade que, segundo Gal (2002), não podem ser discutidos 

em termos absolutos, mas dependentes do nível de letramento estatístico 

esperado dos cidadãos. Esse autor propõe cinco tópicos do conhecimento 

básico de Estatística: 



55 

 

a) conhecimento dos motivos e das maneiras pelas quais a coleta de dados 

aconteceu;  

b) familiaridade com termos e ideias básicas relacionadas à Estatística 

Descritiva;  

c) familiaridade com termos e ideias básicas relacionadas às apresentações 

gráficas e tabulares;  

d) compreensão das noções básicas de probabilidade;  

e) conhecimento sobre como as conclusões e inferências estatísticas são 

obtidas. 

Gal (2002), sobre essas noções básicas de Estatística, salienta alguns 

pontos importantes: conhecimento, pelo menos informalmente, das ideias-

chave da investigação estatística, em que a primeira na lista dos dados 

estatísticos é a existência da variação; entendimento de que a média aritmética 

e a mediana são, simplesmente, meios para resumir um conjunto de dados a 

partir de sua medida de tendência central e que a média aritmética é mais 

afetada que a mediana; é também importante saber que a mesma 

informação pode ser apresentada em uma tabela ou em um gráfico e o leitor 

deve saber o que significam eventos aleatórios ou ao acaso. 

No que diz respeito ao conhecimento matemático necessário para ser 

letrado estatisticamente, Gal (2002) lembra o artigo de Moore (1997), 

discutindo que é mais importante desenvolver o pensamento estatístico numa 

primeira disciplina de Estatística, do que demonstrar matematicamente um 

conceito. Segundo Gal (2002), é importante conhecer como se calcula uma 

média aritmética, por exemplo, pois isso torna possível compreender que um 

valor extremo manifeste influência. 

Além de conhecer tópicos matemáticos e estatísticos, é necessário 

conhecer basicamente o contexto e o autor afirma que: 

O conhecimento do contexto é o principal determinante da 

familiaridade do consumidor com as fontes de variação e erro, pois 

ele pode imaginar porque uma diferença entre grupos pode ocorrer ou 

imaginar a razão de um estudo estar errado. (Gal 2002, p. 17). 
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Deste modo, a relação entre a leitura de informações estatísticas e a 

compreensão do contexto pode permitir a construção do conceito de 

variabilidade. 

O último elemento cognitivo do modelo de letramento estatístico 

proposto por Gal (2002) é a habilidade de criticar, ou seja, receber uma 

informação estatística e analisá-la criticamente. O autor salienta a importância 

desse elemento cognitivo na leitura de informações publicadas, por exemplo, 

em revistas semanais. 

Além dos elementos cognitivos, há os elementos de disposição: postura 

crítica, atitudes e crenças. A postura crítica é a propensão de um adulto ter um 

comportamento questionador, diante de informações quantitativas que podem 

ser unilaterais, enviesadas ou incompletas, seja de maneira intencional ou não. 

Quanto às crenças e às atitudes, se um indivíduo acredita ser capaz de 

interpretar informações estatísticas (crença) e tem uma atitude positiva em 

relação às investigações estatísticas, ele tende a apresentar uma postura 

crítica em relação às informações estatísticas. 

Carvalho (2003), entende o letramento estatístico, como o saber 

estatístico em ação, a mobilização de competências, e não sua aquisição, 

embora a autora empregue o termo literacia em lugar de letramento estatístico, 

basicamente com o mesmo significado. 

Watson (1997) define o letramento estatístico como a capacidade de 

compreensão textual e das eventuais implicações das informações estatísticas 

contextualizadas, envolvendo entendimento básico de sua terminologia, de sua 

linguagem e de conceitos inseridos em um contexto social, bem como o 

desenvolvimento de atividades investigativas críticas. Soares (2003) nos 

lembra que: 

[...] letramento é também um contínuo, mas um contínuo não linear, 

multidimensional, ilimitado, englobando múltiplas práticas, com 

múltiplas funções, com múltiplos objetivos, condicionados por e 

dependentes de múltiplas situações e múltiplos contextos, em que 

consequentemente são múltiplas e muito variadas as habilidades, 

conhecimentos, atitudes de leitura e de escrita [...]. (SOARES, 2003, p 

95). 
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Por essa definição, temos a ideia da complexidade do processo de 

letramento. Considerando o ambiente escolar, e sobretudo a inserção das 

tecnologias nesse ambiente, o letramento ganha com isso mais complexidade. 

Conti e Carvalho (2011, p. 644) identificam duas dimensões nas 

definições apresentadas por Soares (2003): a dimensão individual, e a 

dimensão social, sendo que, a primeira diz respeito as habilidades de 

estabelecer relações entre  ideias, entre relações textuais e extratextuais, de 

inferência etc., e a segunda, que relacionada as interações entre os 

participantes da situação, as demandas dos contextos sociais e os valores e 

representações intrinsicamente vinculadas ao ato de ler e escrever. 

Silva (2007) apresentou na figura 4 uma definição dos elementos 

pertencentes ao letramento estatístico proposto por Gal (2002), por meio de 

uma figura em que os elementos do conhecimento e os disposicionais se 

relacionam. 

 

Figura 3 - O Letramento Estatísico 

 

Fonte: Silva 2007, p.26 

Com relação a questionar a informação obtida, não podemos afirmar que 

esta etapa ocorra devido a estarmos muitas vezes trabalhando com sujeitos 

que, embora tenham tido contato com a disciplina de estatística, podem não 

possuir postura crítica frente ao que lhe é apresentado. A seguir exibiremos os 

níveis de letramento estatístico proposto por alguns autores, como Shamos 

(1995), que propõe uma continuidade ao longo do letramento, de modo a não 

classificar alguém como conhecedor ou ignorante de uma determinada ciência. 

Esse contínuo é composto por três níveis: básico, técnico e científico. 

Santana (2011), resume os níveis de letramento apresentados por 

Shamos, descrevendo como o nível cultural,o mais básico, que se refere a 
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compreensão dos termos básicos, comumente utilizados pela mídia com 

objetivo de comunicar questões relacionadas a ciência. Já o nível técnico, que 

agrega ao anterior a capacidade de conversar, ler e escrever de modo 

coerente, utilizando termos científicos em um contexto que não seja técnico, 

mas que seja significativo. Por fim o nível de letramento científico, nível mais 

alto, que requer uma compreensão cientifica em geral, associada à 

compreensão dos processos de investigação científica. 

Coutinho (2013), também considera adequado adotar a classificação de 

níveis de letramento proposta por Gal (2002), a partir também do proposto por 

Shamos: 

Aprofundando um pouco esse enfoque, admitimos que o letramento 

se desenvolve em níveis hierárquicos, tal como proposto por Shamos 

(1995) e apresentados por Gal (2002). [...] um sujeito está no nível 

cultural quando a mobilização de seus conhecimentos estatísticos 

limita-se ao uso de termos básicos naturalmente utilizados na mídia 

para comunicação de temas científicos. Já o nível funcional exige 

alguma substância a mais nessa mobilização de conhecimentos, pois 

além dos termos usuais, o sujeito deve ser capaz de ler e escrever de 

forma coerente, podendo mesmo não usar termos não técnicos, mas 

sempre dentro de um contexto significativo. Finalmente, o nível 

científico, o mais elevado, exige do sujeito uma compreensão global 

do procedimento científico, de forma integrada com a compreensão 

dos processos científicos investigativos. (COUTINHO, 2013, p.74). 

Analisaremos a produção dos sujeitos dessa pesquisa adotando os 

níveis de letramento propostos por Gal (2002) com base nos estudos de 

Shamos (1995, apud Gal 2002). 

I-Nível cultural. 

II- Nível funcional. 

III- Nível científico. 

 

No próximo capítulo apresentaremos nossa revisão bibliográfica 
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Capítulo 3- Revisão Bibliográfica   

Nossa revisão bibliográfica está dividida em três seções. Na primeira são 

apresentadas pesquisas relacionadas ao tema variabilidade, na segunda seção são 

apresentados trabalhos relacionados ao estudo do Modelo Epistemológico de 

Referência (MER), finalizando com a  terceira seção apresentamos trabalhos 

relacionados a utilização do Geogebra no estudo da estatística, mais precisamente 

em trabalhos que tenham como tema as medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e variabilidade. Ao final de cada seção, será relato as considerações 

pertinentes, destacando a importância e a relevância da revisão para esta tese. 

A coleta de informações se deu por meio de uma busca de teses e 

dissertações em bancos de teses virtuais, como no portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e em Bibliotecas digitais de algumas 

Universidades brasileiras eleitas segundo a representação destas pesquisas com o 

conhecimento estudado. 

  

3.1 Revisão Bibliográfica sobre variabilidade 

Sobre o tema variabilidade, iniciaremos essa breve revisão com a pesquisa 

de Silva (2007), realizado com professores de Matemática, teve por objetivo verificar 

o raciocínio sobre variação e variabilidade nas etapas do ciclo investigativo do 

pensamento estatístico. O estudo teve a participação de nove professores da escola 

Básica e dois alunos da universidade de São Paulo, utilizou a metodologia de 

pesquisa-ação, implementada em quarenta e oito horas, divididas em dezesseis 

seções de três horas cada. Os conteúdos trabalhados foram distribuição de 

frequência simples, representações gráficas, medidas de tendência central e 

dispersão. 

Os níveis de raciocínio sobre variação foram classificados de acordo com o 

modelo proposto por Garfield (2002), a autora identificou a ausência de raciocínio 

sobre variação no ciclo investigativo, além da interpretação equivocada da média 

como sendo a maioria e confusão entre a moda e a média.  
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Segundo Silva (2007), outra importante constatação foi que, a composição do 

intervalo de um desvio padrão da média não surgiu de modo natural, e até mesmo 

os participantes que compreendiam a interpretação do desvio padrão, apresentavam 

dificuldades para identificar este intervalo, média mais desvio padrão e média menos 

o desvio padrão e acredita que o desenvolvimento de aplicativos computacionais 

para trabalhar esse  intervalo em torno da média.  

Já o trabalho de Garcia (2008), desenvolvido em um contexto escolar, 

procurou responder quais significados dados por alunos do oitavo ano do ensino 

fundamental para a variabilidade, e quais contribuições presentes na compreensão 

de conteúdos estatísticos quando os alunos aprendem em um enfoque exploratório, 

com a utilização das medidas separatrizes e com foco na variabilidade. 

Para desenvolver seu trabalho, apoiou-se nos princípios da análise 

exploratória de dados, o autor elaborou uma sequência didática em que buscou 

conhecer o aluno típico da turma, e por fim descrever as características daquele 

grupo, teve como objetivo que os alunos pensassem estatisticamente, levando em 

consideração a onipresença da variação. Concluiu ao observar as respostas dos 

alunos, que de modo intuitivo, alguns alunos perceberam a variabilidade, e que as 

respostas obtidas demonstraram indícios da percepção da variabilidade. 

Contudo, os alunos apresentaram resultados equivocados quando 

observaram os dados dispostos no Box-plot, e descreveram em uma das questões 

que a maioria dos alunos tem notas entre o primeiro quartil e a mediana, mas que 

neste caso a maior concentração de notas está no primeiro quartil. O autor sugere 

que esses equívocos estejam relacionados a pequena quantidade de atividades 

envolvendo o box-plot e as medidas separatrizes, sugerindo que trabalhos futuros 

tratem mais a fundo esse tipo de representação gráfica. 

Outro trabalho que tratou do tema variabilidade foi o de Cavalcante (2011), 

que teve como objetivo investigar as compreensões apresentadas por estudantes do 

segundo e quinto ano do Ensino Básico, a respeito do conceito de variabilidade 

estatística. O autor utilizou como instrumento, cinco atividades que abordavam 

aspectos diferentes da variabilidade. Essas atividades foram propostas a quarenta e 

oito sujeitos, após o término das atividades, realizadas entrevistas clínico-
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piagetianas7, pelo interesse nas respostas obtidas. Os aspectos de variabilidade 

nesta pesquisa eram: explanação da variabilidade, identificação dos pontos de 

máximo, moda, ponto de máximo, quantificação de variação entre dois pontos. 

O estudo constatou que os alunos do quinto ano, apresentaram um melhor 

desempenho em relação  aos alunos do segundo ano em pelo menos metade das 

questões, os aspectos em que foram observados o melhor desempenho foram: 

explanação da variabilidade em dados qualitativos e dados em uma série temporal, 

localização de ponto de máximo, comparação  entre pontos e representação da 

variabilidade. 

A autora concluiu, que os estudos evidenciaram a possibilidade de estudantes 

desde o segundo ano de escolaridade serem capazes de compreender aspectos da 

variabilidade, o que pode  ser potencializado se esses alunos se envolverem em 

situações de ensino desafiadoras, que os levem a analisar e refletir sobre os dados 

tratados estatisticamente. 

Já o trabalho de NOVAES (2011), utilizando a metodologia de estudo de 

caso, analisou as concepções sobre noções da  estatística descritiva, mobilizadas 

por professores da educação básica, organizando e fazendo gestão de sequência 

didática para esse tema. Segundo a autora sua tese teve origem na constatação de 

entraves na aprendizagem das noções de estatística identificadas em outros estudos 

realizados. 

Em seu estudo analisou dois professores um do Ensino Básico da escola 

pública e outro da escola privada, também do ensino Básico, no estado de são 

Paulo, ao prepararem e gerirem suas aulas, analisando-os durante a construção e 

aplicação de suas sequencias de ensino.  

A fundamentação teórica empregada pela autora também foi o modelo ck¢  

de Balacheff (2002), para descrever e explicar as concepções manifestadas por dois 

professores sujeitos da pesquisa. Ao final do estudo, identificou 16 concepções 

 
7 O método piagetiano é clínico no sentido de ir além do óbvio, da resposta estereotipada, buscando 

compreender o ponto de vista da análise do sujeito. As características gerais das explicações, a maneira como o 
indivíduo resolve os problemas apresentados, como chega às suas explicações, buscando também perceber se 
guarda coerência, se manifesta contradições, e também, de forma mais peculiar, o que há de criatividade nas 
respostas, mas, ainda assim, sem afastar-se do sujeito epistêmico. 
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didáticas e estatísticas que sempre funcionaram inter-relacionadas, o que permitiu a 

autora responder as questões propostas em sua pesquisa.  

Como exemplo, citamos o fato dos participantes do estudo proposto por 

Novaes (2011), considerarem a frequência de uma variável qualitativa, para 

classifica-la como variável quantitativa. Neste caso, considerando como a estrutura 

de controle o fato de se existir um número, a variável ser considerada quantitativa, 

não classificando a variável de modo adequado. 

Apresentaremos a seguir uma pequena síntese da contribuição do estudo 

desses trabalhos para o desenvolvimento de nossa tese. 

3.1.1 Considerações sobre os variabilidade 

Para apresentar o diferencial de nosso trabalho em relação aos anteriores, 

quer seja pelo conteúdo estatístico, quer seja por se tratar da utilização efetiva da 

informática, enfatizamos que nossa pesquisa apresenta um diferencial com relação 

ao público alvo envolvido, no caso, alunos do curso de licenciatura em matemática, 

que já passaram pela disciplina de Estatística. 

Destacamos que seria justificável a relevância da tese, pois embora a 

tenhamos pesquisas envolvendo o tema variabilidade em todas as pesquisas citadas 

anteriormente, e também trabalhos realizados com  professores, como é o caso das 

pesquisas de Silva (2007) e Novaes (2011), não temos em nenhuma dessas 

pesquisas,  a aplicação da tecnologia, além de não envolverem professores em 

formação inicial, assim, acreditamos que essas duas situações já  diferem o estudo 

proposto dos demais apresentados. 

Por estarmos propondo a criação de um Modelo Epistemológico Alternativo 

(MEA), que está diretamente ligado ao Modelo Epistemológico de Referência (MER), 

faremos um estudo dos trabalhos referentes a este assunto na seção a seguir. 

3.2 Trabalhos sobre Modelo Epistemológico de Referência (MER) 

O trabalho de Ferreira (2014), intitulado “Tarefas Itermediárias: Um modelo 

epistemológico de Referência para o ensino de frações” estruturado em cinco 

capítulos, tinha como objetivo principal, integrar as praxeologias (TAD) sobre as 

noções de frações, e as praxeologias sobre operações com frações, por meio da 

proposição de um Modelo Epistemológico de Referência (MER). 
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O autor aponta, como o modelo teórico para fundamentar e estruturar sua 

pesquisa, a Teoria Antropológica do Didático (TAD), delimitando seu problema de 

pesquisa por meio da seguinte questão: Qual a organização praxeológica 

(intermediária) que pode favorecer o encontro dos alunos com a adição e subtração 

de frações e que elimine a desconexão entre as práticas sobre noção de fração e as 

práticas operatórias com frações? 

A pesquisa foi dividida em duas partes: a primeira propõe um (MER) para 

explicitar as praxeologias, como ferramenta que seja capaz de analisar as 

organizações Matemáticas do professor, além de ter condições de minimizar o 

problema da desarticulação do ensino da Matemática. Já a segunda parte da 

pesquisa, Ferreira (2014), utiliza um modelo construído como ferramenta de análise 

do livro de 4º ano do Ensino Fundamental, que foi utilizado como a referência 

bibliográfica principal pela escola pública, objeto da pesquisa, localizada em Belém/ 

PA. 

Por fim, a autora apresenta o MER, para o ensino de frações que se resume 

em uma técnica de divisão em partes iguais, não necessariamente assegurando a 

igualdade, de um quadrado para um retângulo. Utilizando uma régua pelos lados 

adjacentes das figuras, ou utilizando um papel quadriculado, sugerindo ao aluno, a 

igualdade. 

De acordo com Ferreira (2014), esse modelo conduz ao aluno a encontrar 

uma representação, no caso a geométrica, de um número fracionário. Segundo a 

autora, essa representação não é realizada por acaso e sim com o objetivo de 

atender uma intencionalidade didática; criar uma possibilidade para o avanço no 

estudo das frações, por meio da integração das praxeologias pontuais dando-lhes 

racionalidade mínima. Como essa pesquisa estava ligada ao Ensino Fundamental 

Brasileiro, mais precisamente alunos de onze a quatorze anos, buscamos trabalhos 

relacionados que envolvessem a construção de um MER para conteúdos do Ensino 

Superior, destaque para o trabalho de Lucas (2015). 

Estruturada em seis capítulos e intitulada: “Uma razon de ser del cálculo 

diferencial elemental em el àmbito de la modelización funcional”, está embasada a 

luz da Teoria Antropológica do Didático (TAD), foi realizada com estudantes da 

última etapa do ensino secundário, e com alunos do início dos estudos 
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universitários. O que corresponde no Brasil, ao Ensino Médio e Ensino Superior 

respectivamente. 

Segundo Lucas (2015), o problema que propõe em sua pesquisa refere-se a 

razão de ser do cálculo diferencial elementar (CDE). Esclareceu que a noção de 

cálculo diferencial elementar em seu trabalho possui relação direta com a 

organização Matemática escolar que, geralmente é ensinada (em Portugal e na 

Espanha), na última etapa do ensino secundário, juntamente com alguns elementos 

do cálculo diferencial e integral que é ministrado no primeiro curso universitário do 

sistema educacional Português. 

 Ao iniciar seu trabalho, a autora ressalta que muitas vezes existe a  

necesidade de distinguir, entre “Razão de Ser” “oficial” que a instituição estabelece 

para o CDE e outras “razões de ser” possíveis alternativas. É possível que, com 

base em pesquisas didáticas que estejam relacionadas a uma determinada área de 

atividade Matemática, seja necessário postular uma “Razão de Ser”, que seja 

diferente daquela estabelecida pelo currículo oficial, o que envolverá a necessidade 

de modificação das questões e tarefas, que deveriam apresentar um sentido a esta 

área da atividade Matemática da escola (considerando uma determinada instituição).  

Esta nova Razão de Ser inevitavelmente provocará uma reformulação e 

possivelmente uma nova definição estrutural desta área e sua relação com o resto 

das Organizações Matemáticas da Escola. Segundo Lucas (2015), o problema de 

pesquisa tratado em sua tese, estava diretamente ligado a três problemas que foram 

estudados por parte da comunidade científica que funciona no âmbito da TAD. 

Esses três problemas estão relacionados em maior ou menor grau, com um 

fenômeno muito natural, manifestado na rigidez, incompletude relativa, 

desarticulação e até atomização de organizações Matemáticas Escolares praticadas 

no ensino secundário espanhol e português. 

A autora considera que uma das principais contribuições da sua pesquisa, foi 

a construção da “Razão de Ser” do cálculo diferencial elementar no final do ensino 

secundário, e no primeiro ano universitário em Portugal. Essa proposta, ainda 

segundo a autora, baseou-se na criação de um MER que permite articular o estudo 

do CDE com desenvolvimento de um processo cíclico de modelagem funcional, 
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organizado em quatro etapas: delimitação do sistema; trabalho com o modelo; 

interpretação do modelo em sistemas; e formulação de novas hipóteses.  

Após observarmos os resultados obtidos nos trabalhos de Ferreira (2014) e 

Lucas (2015), achamos importante investigar trabalhos que envolvesse o professor 

como o sujeito principal, com isso o destaque para os trabalhos de Lessa (2017) e 

Tavares (2019). 

Lessa (2017), teve como objetivo principal de seu trabalho, a contribuição 

para o processo de formação docente a partir de um Modelo Epistemológico de 

Referência (MER), que considera as incompletudes do trabalho institucional relativo 

ao objeto matemático área, e buscou a integração de elementos deste modelo na 

bagagem praxeológica de professores de sexto ano do Ensino Fundamental. 

A autora buscou a responder a seguinte questão: Como integrar às 

praxeologias dos professores elementos de um modelo que sirva de referência para 

o ensino e aprendizagem do objeto matemático área, no sexto ano do Ensino 

Fundamental? 

Utilizou como referencial teórico a Teoria Antropológica do Didático (TAD) e a 

Teoria das Situações Didáticas (TSD), ainda segundo a autora, a investigação por 

ela proposta, se debruça sobre a ótica das pesquisas embasadas na Didática da 

matemática, como é  o caso dos trabalhos de Douady e Perrin-Glorian, Baltar Facco 

e Ferreira (2010), entre outros. 

O trabalho de Lessa (2017), o trabalho constituiu em uma pesquisa de campo, 

alicerçada na Engenharia de Percurso de Estudo e Pesquisa, com base em uma 

abordagem qualitativa, sendo o cenário de investigação, duas escolas do município 

de Salvador, Bahia, e os sujeitos da pesquisa foram dois professores do sexto ano 

do Ensino Fundamental. 

Os dados foram recolhidos por meio de análise documental, observação 

naturalista e entrevista e os registros realizados por meio de gravação em áudio e 

diário de campo. 

As produções foram complementadas utilizando um questionário, além de o 

autor analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Proposta Curricular do 

Estado da Bahia, o material didático utilizado nas escolas participantes, o caderno 
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dos alunos e ter realizado a observação das praxeologias dos professores no 

decorrer de suas aulas. Para a autora, devido a incompletude institucional do 

sistema de ensino analisado, se fez necessário a construção de um Modelo 

Epistemológico de Referência (MER). 

Para Lessa (2017), os resultados obtidos em sua pesquisa, possibilitou a 

identificação de mudanças nas Organizações Matemáticas e didáticas dos 

professores “sujeito”, no que diz respeito às escolhas das tarefas e técnicas 

utilizadas para a construção da sequência didática, com isso  a autora sugere, que 

essas propostas podem contribuir com a formação de professores. 

Segundo a autora o MER, teve o papel de auxiliar na desconstrução e 

reconstrução das Organizações Matemáticas, e que na procura por conhecer e 

interpretar o modelo epistemológico do objeto área, ocorreu um reforço na busca por 

uma “Razão de Ser” para o ensino e aprendizagem de área. Finalizando, a autora 

afirma que, a construção do Modelo Epistemológico de Referência, justificou uma 

possível “Razão de Ser” do saber de referência área. 

Pereira (2017), estruturou sua tese em seis capítulos, cujo título foi: 

“Alterações e Recombinações Praxeológicas Reveladas por Professores de 

Matemática do Ensino Básico em Formação Continuada: a partir de um modelo 

epistemológico alternativo para o ensino da álgebra escolar”. 

A pesquisa teve como objetivo principal, o desenvolvimento de um Percurso 

de Estudo e Pesquisa (PER) com professores de Matemática do ensino Básico, 

visando promover alterações e recombinações praxeológicas no equipamento 

praxeológico8, objetivado destes professores submetidos ao estudo de um Modelo 

Epistemológico alternativo para álgebra escolar. Deste modo o autor procurou 

responder a seguinte questão: Quais alterações e recombinações praxeológicas 

ocorrem, no equipamento praxeológico objetivado do professor de Matemática do 

ensino Básico, durante o discurso de um PER por meio de um Modelo 

Epistemológico alternativo para Álgebra Escolar? 

 
8 Pereira embasado na teoria de Chevallard (2009), define equipamento  praxeológico como o 

conjunto de práticas que o professor de Matemática possui para ensinar ,por exemplo, as operações 
polinomiais no oitavo ano do Ensino  Fundamental. Isso  remete as técnicas, que são aplicadas na 
resolução das tarefas. 
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O autor apresenta como principal modelo teórico para fundamentar o 

estrutural de sua pesquisa, a Teoria Antropológica do Didático (TAD), que teve o 

processo de formação continuada realizado inicialmente com doze professores de 

Matemática do Ensino Básico, finalizando com oito.  Segundo Pereira (2017), a 

metodologia do PER norteou esse processo de formação, constituído de onze 

seções, que foram filmadas e gravadas em áudio, sendo parte dessas gravações 

transcritas na forma textual. 

O autor apresentou duas hipóteses em sua tese, a primeira que existe a 

possibilidade de modificar o equipamento praxeológico do professor de Matemática 

do Ensino Básico, em relação aos objetos da Álgebra Escolar, institucionalizado e 

predominante no universo cognitivo desse professor. A segunda hipótese 

apresentada é que a formação de professores subsidiadas por um PER e, mediado 

por um Modelo Epistemológico alternativo para Álgebra Escolar, promove alterações 

e recombinações no equipamento praxeológico objetivado desse professor de 

Matemática. 

Pereira (2017), destaca que os resultados obtidos pelo trabalho, mostram que 

os objetivos foram atingidos e as duas hipóteses forma confirmadas, conforme 

análise realizada nas transcrições das falas de seis professores que expuseram 

suas respostas durante a formação, para o autor a confirmação das duas hipóteses 

garantem a prova da tese. 

O autor destaca ainda, a contribuição de sua pesquisa para o contexto teórico 

da TAD, por mostrar todo um trabalho praxeológico de pesquisa doutoral, 

sustentado pelo modelo teórico da TAD, principalmente na metodologia do (PER), 

adaptada nessa pesquisa ao contexto de um processo de formação continuada de 

professores de Matemática do Ensino Básico. 

O autor finaliza ressaltando as perspectivas futuras, em relação a sua tese, e 

a Educação Matemática brasileira, que os resultados obtidos incentive outros 

pesquisadores utilizem tanto a proposição de Modelos Epistemológicos Alternativos, 

quanto a metodologia do (PER). 

Tavares (2019), estruturou sua tese em sete capítulos intitulada:” As 

contribuições de uma sequência didática elaborada a luz do Modelo Epistemológico 

de Referência (MER), na construção dos conhecimentos relativos a Educação 
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Financeira”. Segundo o autor, o objetivo principal, foi a identificação de elementos 

que poderiam contribuir para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de 

estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática no tocante a educação 

Financeira. 

O autor apresenta como principais referenciais teóricos para o alcance de 

seus objetivos a Teoria antropológica do Didático (TAD), que identificará a Razão de 

Ser relacionada ao estudo do objeto empréstimos e ou financiamentos e, 

posteriormente possibilitará a construção do Modelo Epistemológico de Referência 

(MER). 

Tavares (2019), realiza um estudo  dos documentos curriculares oficiais, Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os 

livros didáticos, para a construção do Modelo Epistemológico  Dominante (MED) e, a 

partir dessas informações realizar a construção de uma sequência de três 

atividades, que segundo o  autor, serão elaboradas por meio da articulação entre a 

Modelagem Matemática e a Teoria das Situações Didáticas (TSD). 

As atividades do processo de modelagem foram aplicadas a nove estudantes 

de um curso de Licenciatura em Matemática, de uma universidade particular na 

cidade de São Paulo, segundo pressupostos da Engenharia Didática. Para o autor, a 

construção dos modelos realizados pelos alunos, orientados pelo professor 

mediador, proporcionou aos alunos a percepção de que ao utilizarem uma 

ferramenta matemática/ estatística, agregadas a utilização de tecnologia, podem se 

tornar mecanismos de análise, comparação de preços e planejamento, facilitando a 

tomada de decisão em relação aos problemas propostos. 

O contexto trabalhado por Tavares (2019), foi o da aquisição de um imóvel, 

porém, segundo o autor, as discussões observadas permitiram que inferisse que os 

sujeitos tenham compreendido, que as discussões podem ser reproduzidas em 

diversos contextos. Observou ainda, que todos os grupos envolvidos na discussão, 

obtiveram sucesso na construção do modelo  a partir do uso da análise de regressão 

e correlação, estudo do coeficiente de determinação, e que o fator principal 

observado nesta etapa foi o fato de todos perceberem a necessidade das correções 

no modelo encontrado, em virtude das pesquisas realizadas para a coleta de dados. 
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O autor acredita que os resultados apresentados, trazem avanço para o 

processo de ensino e aprendizagem relacionado a empréstimos e financiamentos no 

tocante a Educação financeira e, salienta que as propostas por ele apresentadas 

não são únicas e que outras vertentes podem e devem ser estudadas sobre a 

perspectiva de outras teorias e métodos. 

 

3.2.1 Considerações sobre a revisão dos Trabalhos sobre o MER 

Em relação aos estudos apresentados sobre Modelo Epistemológico de 

Referência (MER) e o Modelo Epistemológico Dominante (MED), deu-nos a certeza 

de ineditismo sobre estudos envolvendo a Estatística, o MER e o MED, pois  

observamos que dentre trabalhos   anteriormente citados,  encontramos os temas 

Educação Financeira, Álgebra, Frações, Cálculo e Formação de Professores da 

Escola Básica,  deste modo decidimos por realizar nosso estudo envolvendo a 

Estatística, mais precisamente a variabilidade e as medidas de tendência central e 

Dispersão com o MER e o MED. É importante ressaltar que na busca por trabalhos 

referentes a Educação Estatística, nenhum utilizou o Modelo Epistemológico de 

Referência (MER), nem a determinação de um Modelo Epistemológico Alternativo 

(MEA), por esse motivo realizamos este recorte.  

Na seção seguinte, apresentaremos alguns trabalhos que contemplaram a 

utilização do software Geogebra no estudo das medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e variabilidade. 

 

3.3 Trabalhos sobre a utilização do Geogebra no Ensino de Estatística 

Por trabalharmos com simuladores construídos por meio de applets 

Geogebra, achamos pertinente apresentar as recomendações feitas por Chance e 

Rossman (2006), que recomendaram a utilização de simuladores como auxílio aos 

alunos para exploração introdutória de Estatística. Os autores sugerem que sejam 

proposto aos alunos um envolvimento direto com o processo de simulação, pois 

acreditam que isto irá propicie uma melhor compreensão  sobre o processo, sem 

que a transição para uma simulação computacional, se torne uma demonstração 

obscura, destacando ainda a necessidade  de criar uma ligação entre os programas 
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computacionais e as simulações, o que no caso, o geogebra já propicia, por meio da 

possibilidade de criação de applets. 

Ben-zvi (2007), em seu artigo, apresenta uma ampla visão do papel que as 

ferramentas tecnológicas podem desempenhar em estudos introdutórios de 

Estatística no Ensino Médio e no Ensino Superior, na compreensão e argumentação 

sobre as ideias estatísticas. Segundo o autor, o objetivo principal desse estudo foi o 

de fornecer aos professores de cursos introdutórios de estatística, a possibilidade de 

utilização de tecnologia em sala de aula de estatística, destaca ainda, as 

ferramentas mais comuns no ensino de estatística e como poderemos utilizá-las 

para apoiar a aprendizagem dos alunos.  

Ben-zvi (2007), resume algumas pesquisas sobre o uso da tecnologia como 

auxiliar da aprendizagem de estatística e probabilidade, sugere alterações no 

conteúdo a ser ensinado em cursos introdutórios de estatística, uma mudança na 

pedagogia utilizada para implementação do curso e no formato do curso, quando a 

opção for por utilizar a tecnologia como auxiliar. 

O autor afirma que: 

A tecnologia permite a visualização de conceitos e processos estatísticos, 
demonstração de ideias abstratas, complexas e provisão de exemplos 
múltiplos em segundos. Os alunos são   capazes de explorar e ver ideias 
estatísticas, e os professores são mais capazes de apresenta-los a eles. 
(BEM-ZVI, 2007, p.11) 

Segundo esse autor, a tecnologia será sempre um fator importante na 

melhora da aprendizagem dos alunos em conteúdos estatísticos, entretanto, sua 

utilização requer um planejamento minucioso, além de permitir que se trabalhe com 

a criatividade, trabalhos em grupo e entusiasmo. Deixa claro ainda, que o foco do 

trabalho com tecnologia deve ser no desenvolvimento dos conceitos e não na 

utilização do software. E a escolha da ferramenta tecnológica deverá levar em conta, 

a facilidade do uso, a interatividade, o vínculo dinâmico entre os dados e as 

representações gráficas, além da portabilidade. 

Ben-zvi (2007), afirma ainda que as boas escolhas utilizadas de forma 

adequada, podem melhorar a colaboração entre estudantes e entre os estudantes e 

instrutores, e que se deve ampliar os estudos sobre formas eficazes de integrar a 

tecnologia em cursos de estatísticas. 
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Outro estudo importante foi o de Coutinho (2012), que apresentou como 

resultado do projeto PEA-ESTAT, particularmente na utilização de computadores 

como ferramenta para o desenvolvimento do letramento estatístico. O estudo 

envolveu professores de Matemática do terceiro e quarto ciclo do Ensino 

Fundamental e do ensino médio. 

A autora, utilizando como pano de fundo a análise exploratória de dados para 

o desenvolvimento do letramento estatístico, partindo da utilização de um ambiente 

computacional, e da mobilização de mais de um registro de representação semiótica 

proposta por Duval (2003) e da noção de transnumeração por Wild e Pfannkuch 

(1999). O objetivo do estudo foi   discutir com os professores as potencialidades de 

um ambiente dinâmico para análise de representações gráficas de distribuições 

estatísticas a partir da percepção da variação dos dados. 

Coutinho (2012), buscou responder a seguinte questão: “Qual a percepção de 

variabilidade de professores quando utilizam ambiente computacional para o 

trabalho com gráficos estatísticos com alunos do ensino fundamental II, a partir da 

articulação das noções de Transnumeração e Registros de Representação 

Semiotica”. Foi desenvolvida uma formação para os participantes, e proposta uma 

sequência de atividades para uma turma de sexto ano do ensino Fundamental, que 

deveria ser aplicada e os resultados serem discutidos durante as reuniões do grupo. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, os encontros foram gravados e 

ocorreram todas as quintas-feiras, durante dois anos, em um dos laboratórios de 

Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias da PUC-SP. 

Ao final da formação, foi proposta a criação de um tutorial para a construção 

de gráficos estatísticos com o uso do Geogebra, utilizando uma linguagem acessível 

para qualquer professor que ensinasse Matemática na escola básica. A autora 

destacou o fato de nenhum dos participantes conhecerem o software, o que tornou-

se um desafio para todos fortalecendo o aspecto colaborativo do grupo. Outro 

destaque mencionado pela autora, foi a utilização do ambiente Moodle, para as 

comunicações fora do ambiente de formação, e o fórum Geogebra, que permitiu a 

comunicação com diversos pesquisadores de outros países de língua portuguesa. 

Concordamos com Pellumb (2012), quando afirma em seu estudo, que os 

gráficos são ferramentas eficazes por apresentarem informações de maneira mais 
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rápida e fácil, e que esses podem revelar uma tendência ou comparação, além de 

exibir possíveis relações entre as variáveis. Nesse estudo, o autor se concentra na 

representação gráfica de notas de uma certa população, utilizando o Geogebra, para 

comparar dentro da amostra dois grupos distintos, por meio do histograma e do box-

plot. 

O autor observa nesta distribuição, três características que considera 

principais, a distribuição, a tendência central e a dispersão, tendo como objetivo 

analisar o impacto da utilização do software Geogebra, em uma escola do ensino 

secundário. Para Pellumb (2012), a tabela, quando utilizada para apresentar o grupo 

controle, dentro do experimento proposto, não permite uma análise dos dados, 

apenas olhando para os mesmos, por isso propõe a construção de um histograma e 

um box-plot, constuidos no mesmo sistema de coordenadas, para facilitar a leitura e 

interpretação dos dados. 

O autor estabelece os comandos para construção das representações 

gráficas anteriormente citadas e afirma que com a utilização do Geogebra, existe a 

possibilidade da criação de novas situações, alterando os dados e/ ou as 

frequências, e as vantagens encontradas com essa utilização são: a construção do 

histograma realizada de modo rápido, e a possibilidade de interpretação geométrica 

das medidas estatísticas. 

Corroborando com os estudos anteriores Bortolossi (2016), afirma que as 

múltiplas janelas, presentes no software Geogebra, reúnem em um único ambiente 

recursos gráficos, numéricos, simbólicos de programação inclusive para estatística, 

que garante a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, representações 

diferentes de um mesmo objeto. 

Para o autor, outras diferenças importantes são o fato de possuir versões 

para computadores desktop (Windows, Linux e MAC IOS), tablet android e ios e, 

mais recentemente, para smartphones android, e permitir movimentos e mudanças 

de parâmetros. Uma construção é realizada apenas uma vez, os elementos podem 

ser modificados e o aluno consegue então em tempo real, verificar como essas 

afetam os resultados e verificar também a nova representação gráfica. Deste modo 

os recursos disponibilizados para o ensino de estatística, podem ser utilizados para 

a criação de materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de conteúdos 
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estatísticos, sejam eles estáticos ( como diagramas e gráficos, utilizados em lista de 

exercícios, provas, notas de aulas, livros) ou dinâmicos ( para serem utilizados em 

diversos dispositivos), como é o caso de nossa pesquisa. 

Já o estudo de Morphett (2016), está diretamente relacionado com a 

produção de recursos interativos de alta qualidade para o apoio do ensino da 

Matemática e da Estatística com a utilização do Geogebra. Em seu artigo intitulado: 

“Developing Interactive Applets with Geogebra: processes Thechnologies”, um 

projeto desenvolvido nos cursos de Matemática e Estatística da Universidade de 

Melbourne, para a produção de uma coleção de applets interativos para o 

aprimoramento do ensino em diversas disciplinas de graduação oferecidos pela 

instituição. 

O autor apresenta nesse estudo, uma visão geral do projeto, a abordagem 

utilizada para a identificação das necessidades de ensino, que poderiam ser 

atendidas por applet’s, oferecendo uma discussão sobre o impacto desses 

miniaplicativos no ensino, tanto na experiência do aluno, quanto na equipe 

acadêmica evolvida. Para o caso dos appet’s do ensino de Estatística, inclui os 

níveis de estatística introdutório, distribuição de probabilidade discreta e contínua, 

intervalo de confiança, teste de hipóteses e valores, particionamento de 

variabilidade, gráficos de probabilidade normal, distribuição estatística de pedidos. 

Morphett (2016), como conclusão de seu estudo, apresenta o projeto, 

produzindo mais de vinte appet’s que segundo autor, tiveram como objetivo, cobrir 

uma variedade de assuntos, adotando uma abordagem consultiva r interativa nesse 

projeto, utilizando ciclos repetidos de feedback entre a equipe do projeto e os 

acadêmicos envolvidos. O autor afirma que o impacto desse projeto se estendeu 

além do nível imediato, da necessidade de ensinar e aprender, incentivando o 

desenvolvimento profissional e a prática reflexiva entre os envolvidos. 

López (2017), em sua dissertação, teve como motivação as dificuldades 

identificadas no ensino de estatística, no que diz respeito a variações suas medidas, 

segundo  a autora, a investigação aborda um trabalho com professores de 

matemática, sobre os processos de transnumeração, como parte do pensamento 

estatístico, no estudo da variação com base nas noções de média e desvio padrão. 
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A pesquisa está orientada no fundamento teórico de Wild e Pfannkuch (1999), 

para responder a seguinte questão:”Como se apresentam os processos de 

transnumeração ao desenvolver atividades sobre variação em professor de 

Matemática?”. A metodologia foi o estudo de caso, participaram do estudo, quatorze 

professores de matemática do ensino básico regular, realizado em três encontros 

em que foram tratados o estudo da variação em um conjunto de dados. 

Segundo a autora, os resultados permitiram observar os processos de 

transnumeração,  realizado pelos professores, que os levaram a compreender a 

variação e o gráfico de pontos, mediante a utilização do Geogebra, além de permitir 

aos sujeitos envolvidos no estudo a mobilização de diversas noções estatísticas 

muito além de apenas a realização do cálculo das medidas de tendência central e 

das medidas de dispersão. 

Araújo (2018), realizou uma investigação de caráter qualitativo com objetivo 

de identificar, as potencialidades do software Geogebra na compreensão dos 

conceitos de medida de tendência central, tendo como base a Teoria das Situações 

Didáticas (TSD). Para atingir seu objetivo, o autor desenvolveu uma sequência de 

atividades, utilizando aspectos da Engenharia Didática como procedimentos 

metodológicos, para a aplicação e análise das atividades, que foram aplicadas a 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública do estado de São 

Paulo, realizada em quatro seções de cinquenta minutos cada uma. 

Segundo o autor, os sujeitos utilizando o Geogebra, trataram os dados de 

cada uma das atividades proposta, responderam aos questionamentos propostos 

para cada uma das atividades, e diante das respostas obtidas identificou que: a 

partir das dialéticas da (TSD), foram identificadas potencialidades do Geogebra para 

compreensão dos objetos estatísticos propostos.  

Ainda segundo o autor, a organização dos dados em tabelas, listas 

ordenadas, representações gráficas e de valores das medidas de tendência central, 

permitiu aos alunos reconhecer a representação dos valores das medidas de 

tendência central em relação ao conjunto de dados apresentados. Afirmou ainda, 

que as múltiplas representações dos dados, favoreceu aos participantes a 

conjectura sobre a relação entre os valores encontrados para as medidas de 

tendência central e o conjunto de dados que as originaram. E as representações em 
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múltiplas representações, permitiram outros questionamentos, possibilitando outras 

discussões sobre possíveis propriedades para as medidas de tendência central, 

promovendo a consolidação do que foi aprendido.  

 

3.3.1 Consideração sobre trabalhos que utilizaram o Geogebra no Ensino de 

Estatística 

Conforme pudemos observar, Embora os trabalhos de Bortoossi (2016) e 

Morphett (2016), fizeram a menção da utilização de applet’s no ensino introdutório 

de estatística, não encontramos nesses estudos, atividades relacionadas a 

variabilidade de dados, medidas de tendência central e medidas de dispersão o que 

torna nosso trabalho diferente em relação aos apresentados, pois trabalhamos com 

applet’s, porém, com foco nas medidas de tendência central, medidas de dispersão, 

para construção do conceito de variabilidade. 

Os demais estudos apresentados, Coutinho (2012) com objetivo inicial de 

explorar as potencialidades da utilização do Geogebra no ensino de Estatística, 

buscou a criação de um tutorial de fácil compreensão, para professores da escola 

básica, além de apresentar um dos primeiros estudos relacionados a exibição de 

duas representações gráficas num único sistema de eixos. O mesmo apresentado 

posteriormente por Pellumb (2012), que realizou um estudo com foco na distribuição 

de notas de dois grupos de alunos, na dispersão, tendência central dessas notas, se 

importando também na construção de um tutorial para a construção de histogramas. 

Buscando  minimizar os possíveis problemas de comando que poderia 

aparecer aos alunos manipularem o software, até por que nosso objetivo, não está 

em manipulação do Geogebra, por meio das construções de representações 

gráficas, mas sim, na observação da variabilidade dos dados e nas possíveis 

alterações das representações disponibilizadas, para a construção, ou não, dos 

conceitos de média, mediana, desvio padrão e variabilidade, preferimos em nosso 

estudo, utilizarmos applets geogebra, arquivos de menor complexidade para os 

participantes de nosso estudo. 

Já os estudos de Lópes (2017) que embora considere o  trabalho  com 

professores e buscou a compreensão da variação em um conjunto  de dados,  e 
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Araújo (2018) que utilizou o Geogebra para identificar suas potencialidades na 

compreensão das medidas de tendência central,  diferem de nossa proposta, pois 

utilizaram arquivos de construídos por meio dos comandos disponibilizados no 

software Geogebra e salvos em arquivos com extensão ggb. Para posteriormente 

serem abertos e solucionados pelos participantes do estudo. 

Nossa pesquisa se diferencia das anteriores, por estarmos proporcionando 

aos participantes, a abertura de applet’s interativos, criados no software Geogebra, 

porém, disponibilizando-os em um ambiente informatizado, que poderá ser utilizado 

como um Ambiente Virtual de Aprendizagem, seja em oficinas de Educação 

Estatística, ou durante as aulas em que se trabalhe com os conteúdos presentes 

neste ambiente.  

No capítulo seguinte, apresentaremos um estudo referente a construção do 

modelo epistemológico de referência. 
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Capítulo 4- A Estatística e o Modelo Epistemológico de 
Referência (MER)  

Com o objetivo de construirmos o Modelo Epistemológico de Referência 

(MER), estruturamos este capítulo em duas seções, sendo a primeira destinada ao 

estudo apresentando a ecologia do saber, e por fim apresentarmos a construção do 

nosso Modelo Epistemológico de Referência (MER). 

4.1 Ecologia do Saber  

Chevallard e Joshua (1991) estabeleceram a noção de transposição didática, 

que se refere à transformação de um objeto do saber científico em um objeto do 

saber a ensinar. Essa transformação, segundo os autores, é alcançada por meio de 

uma longa série de adaptações sugeridas ou mesmo implementadas por elementos 

participantes do sistema educacional, tais como sociedade, autores e gestores. 

Um conteúdo do conhecimento, designado como saber a ensinar, sofre um 
conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar 
entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar 
faz um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 
(CHEVALLARD; JOSHUA, 1991, p. 39) 

A antropologia cognitiva, apresentada por Chevallard e Joshua (1996), amplia 

o quadro da transposição didática, ao considerar que a intenção didática se 

manifesta por meio da formação de sistemas didáticos. 

De acordo com Chevallard (1996), a constituição de um sistema didático 

necessita que seja satisfeita uma série de condições ecológicas para que se possa 

viver, ou seja, para que ele possa funcionar. Segundo o autor, um sistema didático 

nunca existe sozinho, sendo necessário, ainda que minimamente, exista um meio.  

Ecologicamente, sua existência exige a de outros tipos de sistemas didáticos. 

Consideramos como meio o relacionamento com a família, com aquilo que o sujeito 

pode aprender sozinho. Enfim, o relacionamento entre a sociedade e cada um 

desses aspectos constitui-se em um sistema didático. 

Deste modo, poderemos encontrar por trás de um sistema didático um outro 

sistema: o sistema de ensino. Pais (1999) descreve que o conjunto das fontes de 

influências que podem atuar na seleção dos conteúdos que deverão compor os 
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programas escolares e que determinam o funcionamento do processo didático 

recebeu, por parte de Chevallard, o nome de noosfera. 

Já Almouloud (2007) esclarece que este aspecto ecológico amplia o campo 

de análise epistemológica do saber e permite abordar os problemas que se criam 

entre os diferentes objetos do saber a ensinar. A didática da Matemática, vista no 

campo da Antropologia Cognitiva, considera que tudo é objeto, identificando 

diferentes tipos: as instituições; os indivíduos e as posições que os indivíduos 

ocupam nas instituições.  

Segundo esse autor, Chevallard introduz a noção de habitat de um objeto 

matemático, como sendo o tipo de instituição em que se encontra o saber 

relacionado ao objeto de estudo que, por sua vez, determinará a função desse 

saber, ou seja, que determinará seu nicho. 

Já Artaud (1988) mostra que essas ideias permitem englobar a realidade do 

didata de maneira pertinente. A autora inicia suas reflexões com o seguinte 

questionamento: dado um conjunto de condições, quais objetos são forçados a viver 

ou, pelo contrário, quais são impedidos de viver nessas condições? Deste 

questionamento sobre as razões que levam plantas e animais a viverem agrupados 

surgiu o conceito de ecossistema, para caracterizar o equilíbrio que mantém, nessa 

relação, as condições de existência das plantas ou animais. 

O estudo da ecologia é facilitado pela compreensão dos níveis de 
organização dos seres vivos. Considera-se como nível mais simples o 
protoplasma, definido como substância viva. É o constituinte das células. 
Célula é a unidade básica dos seres vivos. Um conjunto de células com 
forma e funções semelhantes constitui um tecido. Vários tecidos constituem 
um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Os sistemas em 
conjunto dão origem a um organismo. Organismos de uma mesma espécie 
que vive em uma mesma região constituem uma população. Várias 
populações formam uma comunidade. Uma comunidade e o meio físico 
onde vive constituem um ecossistema. (MARCONDES, 1998, p. 291) 

A abordagem sugerida por Artaud (1988) apresenta a ecologia didática 

inspirada na ecologia biológica e busca identificar desta forma o ecossistema 

didático escolar e, neste sistema, os objetos matemáticos e os objetos didáticos que 

possivelmente vivem em associação para pessoas ou instituições. Desta forma, a 

partir de um conjunto de condições, podemos questionar quais objetos são forçados 

a viver ou impedidos de viver nessas condições. A autora afirma que essas 
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condições englobam o domínio da realidade do didata e permitem ao pesquisador 

um meio de ficar atento às dependências do objeto que ele estuda. 

Como exemplo do mencionado acima, podemos citar a ecologia biológica, em 

que o termo habitat designa o lugar em que vive uma espécie, ao passo que nicho 

ecológico é utilizado para designar o modo de vida de cada espécie em seu habitat. 

Desse modo, enquanto o habitat de uma espécie indica onde podemos encontrá-la, 

o nicho representa o conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma 

espécie dentro de um ecossistema. De acordo com o exemplo citado por Marcondes 

(1998), o leão tem seu habitat nas savanas africanas e neste habitat atua como 

predador de grandes herbívoros, o faz com que esse espaço passe a se tratar do 

seu nicho ecológico. 

Utilizando uma analogia a partir do conceito exposto, quando os objetos da 

Ciência Estatística são transpostos à instituição de ensino, a existência de objetos 

de ensino exige a existência de outros saberes presentes no currículo de Estatística 

(saberes matemáticos e estatísticos), para que sua função (seu nicho) possa ser 

bem identificada. 

 Chevallard e Joshua (1996) denominam como ecologia didática o 

encadeamento desses saberes e ela pode constituir os saberes relativos ao 

conhecimento específico e didático do conteúdo (SHULMAN, 2005), conhecimentos 

esses que permitem ao professor identificar e caracterizar habitat e nicho, assim 

como estabelecer a cadeia alimentar necessária para a construção do currículo de 

Estatística no sistema escolar. 

Na seção seguinte, apresentaremos o estudo do objeto estatístico e os 

ecossistemas para a construção do conceito de variação. 

 

4.1.1 Estudo do objeto estatístico e delimitações de ecossistema para 

construção do conceito de variação  

Goulart (2015), na tentativa de compreender a interação entre formação inicial 

de professores de Matemática e sua atuação na escola básica, postulou a existência 

de vários ecossistemas. 
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O autor, em sua pesquisa definiu dois ecossistemas, o da matemática na 

educação básica e o do curso de licenciatura em Matemática, definiu também, os 

conceitos de nicho e habitat provenientes da ecologia, denominando como espécie 

em sua pesquisa, os objetos estatísticos, que segundo o autor, vivem no  currículo 

de Matemática Básica, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´S), nas 

propostas curriculares Estaduais, Municipais e nos livros didáticos utilizados na 

escola Básica. 

Goulart (2015), exemplifica utilizando a escola Básica como uma delimitação 

em que os objetos estatísticos podem viver, crescer e se reproduzir, apoiados nos 

currículos, em nosso caso portanto observaremos os documentos oficiais utilizados 

no estado de São Paulo. 

Para isso, como tentativa de identificar os elementos que pertencem ao 

ecossistema estatístico presente no sistema educacional e as possíveis relações 

que permitem viver o conceito de variação, propomos uma analogia à ideia de 

cadeia alimentar que nos permite contemplar a estabilidade de um ecossistema.  

Temos por hipótese que, desse modo, poderemos identificar os saberes que 

necessitam fazer parte do repertório docente e aos quais podem se associar as 

concepções que são mobilizadas na resolução das atividades propostas. 

Para apresentarmos a estrutura dos objetos estatísticos, faremos uma 

abordagem sobre os elementos do pensamento estatístico presentes no trabalho 

de Wild e Pfannkuch (1999) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, para o 

ensino de Matemática PCN+ (BRASIL, 2002). 

Wild e Pfannkuch (1999), consideram como elementos do pensamento 

inerentemente estatístico a necessidade de dados, a transnumeração, a 

onipresença da variação, o conhecimento do contexto, o conhecimento estatístico e 

a síntese. O documento oficial PCN+, apresenta o conjunto dos conhecimentos e 

competências a serem desenvolvidos na Educação Básica, descrevem a 

necessidade de desenvolvimento da competência geral de investigação e 

compreensão, o que ao nosso entender, pode convergir para o afirmado por Wild e 

Pfannkuch, desde que tais competências sejam desenvolvidas de modo adequado.  
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Segundo o documento, um dos eixos que devem orientar a análise de dados 

refere-se a medidas, quantificações, grandezas e escalas, para que se possam 

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e 

utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipótese e interpretar resultados 

(BRASIL, 2002, p. 27). 

Deste modo, observamos nessas orientações um reforço referente ao que foi 

recomendado para o desenvolvimento do pensamento estatístico em interação com 

objetos matemáticos. Desta maneira, em termos de ecossistema, notamos a 

necessidade da interação entre objetos matemáticos e estatísticos de modo que os 

componentes conceituais do pensamento estatístico possam viver – e entre eles, a 

variabilidade, que é o objeto de nosso estudo. 

Em nosso estudo, consideramos o habitat dos objetos a serem abordados  o 

currículo da escola básica e seu nicho  o currículo de Estatística, em que ambos 

exercem suas funções para que delas possamos ver emergir no futuro professor, 

sujeito de nossa pesquisa, a capacidade de obter e analisar dados para responder 

a questionamentos realizados em cada uma de nossas atividades propostas.  

Desse modo, temos por hipótese que o currículo de Estatística, que vive 

dentro do currículo da escola básica, tem por função gerar o desenvolvimento do 

pensamento estatístico dos alunos, à medida que ocorra por parte dos professores 

a sua utilização de modo adequado. 

Dessa forma, buscamos entender qual é o ecossistema, em termos de 

cadeia alimentar, estabelecido na relação entre saberes matemáticos e estatísticos, 

no qual o futuro professor relaciona os objetos estatísticos a serem trabalhados com 

objetivo de que seus alunos possam construir significados.  

Como exemplo, poderíamos nos perguntar: quais objetos matemáticos e 

estatísticos devem ser trabalhados de forma articulada para a construção do 

conceito de média (conceito aqui tomado no sentido adotado por Balacheff: o de 

conjunto de conhecimentos e concepções)? Nossa hipótese, para as relações entre 

os objetos envolvidos no desenvolvimento do pensamento estatístico e no trabalho 

com as questões estatísticas, pode ser representada pela figura 4. 
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Figura 4 – Objetos envolvidos no estudo da Estatística 

 

Fonte: O Autor 

Por meio dessa figura, apresentamos as relações ilustradas que configuram 

uma visão bastante resumida da cadeia alimentar. Cada palavra ou expressão 

constitui uma representação de ecossistemas que podem ser identificados no 

interior de um ecossistema maior – no caso, o que representa as cadeias 

alimentares que formam a Estatística Descritiva.  

Estamos supondo a Estatística Descritiva, como um ecossistema composto 

de diversos micro-ecossistemas, representados sinteticamente na Figura 6, e que 

ainda podem se inter-relacionar com outros micro-ecossistemas que formam a 

Matemática escolar. Desse modo, com o objetivo de um maior aprofundamento 

desse estudo, se faz necessária a discriminação de cada um desses micro 

ecossistemas de maneira a possibilitar a apreensão das possíveis articulações 
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existentes entre seus elementos em termos de cadeia alimentar, conforme a 

exposição feita por Artaud (1988) e a de Chevallard e Joshua (1996). 

Com essa finalidade, explicitamos nas Figuras 7, 8 e 9 as possibilidades de 

articulação dos objetos da Matemática com os da Estatística Descritiva, que podem 

permitir a escolha de caminhos que conduzam à análise da variação, conforme o 

tipo de variável, e à escolha da representação gráfica e à seleção da medida-

resumo adequada. 

Com essa finalidade, explicitamos nas Figuras 5, 6 e 7 as possibilidades de 

articulação dos objetos da Matemática com os da Estatística Descritiva que podem 

permitir a escolha de caminhos que conduzam à análise da variação, conforme o 

tipo de variável, e à escolha da representação gráfica e à seleção da medida-

resumo adequada. 

Figura 5 - Elementos do ecossistema para as variáveis 

 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 6 - Elementos do ecossistema para possíveis representações gráficas 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 7 – Elementos do ecossistema para possíveis escolhas de medida resumo  

 

Fonte: O Autor 

Cada uma das medidas, seja tendência central, dispersão ou separatrizes, 

possui uma função específica na análise da variação dos dados e cada uma delas 

possui elementos que devem ser associados para que seja possível uma melhor 

apreensão dessa variabilidade.  

Podemos citar como exemplo, a medida de tendência central média que 

deve sempre ser associada a uma medida de dispersão, tal como amplitude, 

desvio médio, variância ou desvio-padrão, para assumir um significado coerente na 

análise desejada.  

Explorando ainda mais esse exemplo, podemos afirmar que a informação de 

que a média salarial em uma determinada empresa nada significa se não 

associarmos a essa medida a dispersão dos salários praticados na empresa em 

torno dessa média. 

Poderíamos citar por exemplo, em uma empresa em que dez operários 

recebem mensalmente R$2000,00 e um dos líderes de seção tem um salário de R$ 

3500,00. Quando calculamos a média salarial do grupo, considerando o líder temos 

como resultado R$ 2136,37. A pergunta é qual é mesmo o salário dos operários? 

Dessa forma, verificamos que o salário médio, desvinculado de uma medida 

de dispersão não faz muito sentido. 

Na próxima seção, apresentaremos algumas associações que podem 

favorecer a análise relacionada a variação. 

4.2 Associações que podem favorecer a análise da variação 

Diversos autores afirmam que os elementos centrais do pensamento 

estatístico são a variação e a busca de suas causas, entre os quais Moore (1997 
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apud WILD; PFANNKUCH, 1999), Snee (1990 apud SILVA, 2007) e Wild e 

Pfannkuch (1999). Esses últimos propuseram uma estrutura de quatro dimensões – 

ciclo investigativo, ciclo interrogativo, tipos de pensamento e predisposições – para 

organizar alguns dos elementos envolvidos durante a investigação com base em 

dados, em concordância com a estrutura proposta no Guidelines for Assessment 

and Instruction in Statistics Education (GAISE). 

O relatório (GAISE), é um documento publicado em 2005 pela American 

Statistical Association (ASA), com objetivo de complementar as recomendações dos 

princípios e normas estabelecidos pelo NCTM em 2000. E a função de desenvolver 

as diretrizes para avaliação e instrução na Educação Estatística no currículo K-12 

(educação Básica) e para o curso de estatística introdutório nos cursos de ensino 

Superior Americanos. 

O GAISE teve um grande impacto nas instituições de ensino, e as seis 

recomendações que compõe esse documento, foram revisadas em 2016 e 

atualizadas (ASA, 2016). São elas: 

1- Ensinar o pensamento estatístico como um processo de investigação, de 

resolução de problemas e tomada de decisão, desenvolva no aluno a 

capacidade de investigar e explorar relações entre muitas variáveis. 

2- Concentre-se na compreensão conceitual. 

3- Trabalhe com dados reais com um contexto e propósito. 

4- Promova a aprendizagem ativa. 

5- Use a tecnologia para explorar conceitos e explorar dados 

6- Use avaliações para melhorar e avaliar a aprendizagem do aluno 

Constatamos que, no relatório, a dimensão referente a tipos de pensamento 

estatístico envolve o pensamento   sobre variação, ou seja, variabilidade. 

A questão central neste tipo de pensamento estatístico é a percepção da 

onipresença da variação nos dados, que pode ser favorecida por algumas 

associações entre noções pertencentes à Estatística Descritiva. Esse fato nos 

permite realizar uma descrição, com base na literatura da área, de algumas 

concepções e conhecimentos – nos termos propostos por Balacheff e Gaudin (2002) 
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– que os sujeitos mobilizam para a construção do conceito de variação, ou 

variabilidade. 

Lembramos que, para os autores, uma concepção é um esquema mental 

construído pelo sujeito a partir da apreensão do objeto em estudo. E que as 

concepções podem ser corretas ou mobilizadas fora de sua esfera de validade. Em 

nosso caso, tentaremos por meio de nosso estudo, propiciar condições para que os 

sujeitos envolvidos possam construir concepções e mobilizá-las dentro de sua esfera 

de validade, evoluindo em sua aprendizagem, construindo novas concepções, a 

partir daquelas mobilizadas, mesmo inadequadamente. Apresentaremos a seguir a 

descrição dos objetos associados ao conceito de variabilidade, de maneira a 

propiciar experiências que conduzam a concepções estáveis sobre tais objetos. 

Figura 8 – Associações que podem favorecer o conceito de variação 

 

Fonte: O Autor 

Para que haja um melhor entendimento das associações sugeridas, na busca 

por desenvolver uma abordagem para a condução do processo de ensino e de 

aprendizagem dos objetos envolvidos nessas associações, apresentaremos 

detalhadamente cada um dos elementos envolvidos para posteriormente definir as 

interrelações entre eles. Fazemos a hipótese de que a partir desses objetos, o 

sujeito terá condições para construção de suas concepções e à consequente 

construção do conceito de variabilidade. 
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Distribuição 

A distribuição de uma variável apresenta os dados que se pretende analisar 

em função da forma assumida por esse conjunto (por exemplo, em termos de ou 

concentração), ainda sem considerar as frequências observadas para cada um dos 

valores assumidos pela variável em questão. Uma medida de baixa complexidade 

cognitiva é a amplitude da distribuição, definida como a distância euclidiana entre o 

maior e o menor dos valores observados.  

Para a construção de uma concepção de amplitude que permita aos alunos a 

mobilização adequada das habilidades necessárias à análise da variabilidade, 

podemos apenas trabalhar no campo dos Números e Operações, ou apenas ter a 

capacidade de visualizar mudanças no conjunto analisado. Deste modo, será 

possível trabalhar a construção de uma concepção de amplitude desde as séries 

iniciais do Ensino Fundamental por meio de contextos próximos á vivência do sujeito 

em questão.  

Como um exemplo dessa medida e de sua aplicação para responder a 

determinado questionamento pode ser observado na distribuição com variável 

quantitativa discreta a idade dos alunos de um quinto ano do Ensino Fundamental, 

quando o objetivo é traçar o perfil de um grupo discente. Uma possível, solução 

seria a ordenação do conjunto de dados coletados, como a lista apresentada abaixo, 

em que a amplitude seria obtida pela diferença entre os extremos 14 e 10, ou seja, a 

amplitude seria igual a 4: 

10; 10; 10; 10; 10;10; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 12; 12; 13; 13; 

13; 14; 14; 14; 14 

Quando analisamos os dados, consideramos a amplitude como a maneira 

mais simples de visualizar globalmente sua variabilidade. O procedimento, no 

entanto, sinaliza quanto à existência da variabilidade e também quanto à 

necessidade de outras medidas que permitam melhorar essa visualização, tais como 

concentração e valores discrepantes. 

Para mobilizar a amplitude enquanto concepção ¢, identificamos como 

problema a identificação da distância entre os valores extremos de um conjunto 

numérico, tais valores são representados numericamente. Usamos como operador o 
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conceito-em-ação ”distância entre dois valores” e como estrutura de controle o 

teorema em ação “ se é distância então a operação é subtração”. 

Média 

Com relação a média de uma distribuição, é considerado o valor em torno do 

qual os demais valores se distribuem (ou se concentram), ou seja, elege-se um valor 

de referência para o conjunto de dados analisado.  

Uma das possíveis interpretações para o valor da média de um conjunto de 

dados seria como o ponto de equilíbrio dos valores da distribuição. Deste modo, 

encontrar a média tem o significado de encontrar o valor que equilibra os dados em 

referência ao de ponto de apoio de uma balança. 

Para exemplificar isso, tomemos as notas de um determinado aluno a serem 

consideradas para obtenção de sua média anual: 0, 5, 6, 3, 8 e 9. Sua média será 

obtida (algoritmo) somando-se todas as notas e dividindo a soma pela quantidade 

delas, ou seja: 

 

A ideia de média apresentada como ponto de equilíbrio pode ser 

representada por um ícone, que significa o fiel da balança constituída pelo segmento 

numerado de 0 a 9: 

Figura 9 – Reta para apresentação da média 

 

Fonte: O Autor 

A média é a medida mais utilizada nos cálculos mais complexos, pois 

considera todos os dados da distribuição e tem um algoritmo matematicamente 

robusto para uso em cálculos avançados utilizados em Estatística Inferencial.  

Essa medida sempre é afetada quando há variação muito grande entre o 

maior e o menor valor dos dados em estudo, ou seja, ela sempre é influenciada por 

valores muito discrepantes. 
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 Em uma análise crítica, espera-se que o aluno deve ser capaz de identificar a 

veiculação de informações incompletas, por exemplo, quando os meios de 

comunicação informam apenas a média dos preços do litro da gasolina em 

determinada região ou cidade, sem informar ao mesmo tempo dados que permitam 

inferir sobre a variação desses preços nos vários pontos nos quais os dados foram 

coletados. 

No exemplo anterior, a dispersão em torno da média pode ser inferida a partir 

do conhecimento da amplitude do conjunto de dados. Dessa forma, o aluno teria 

média igual a 5,5 em um conjunto de notas que varia de 0 a 9, ou seja, em uma 

amplitude igual a 9. Tal associação entre amplitude e média permite 

compreender melhor a variação das notas do aluno, com o objetivo de avaliar seu 

aproveitamento no curso. Mas pode induzir ao erro pela associação entre média e 

mediana. 

Em se tratando da Educação Básica, poderemos trabalhar as primeiras 

noções de média após o domínio das primeiras operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) e o conhecimento de localização dos pontos na reta real, 

com o cuidado de utilizar contextos que envolvam apenas conjuntos numéricos 

conhecidos pelos alunos. 

Desvio-padrão 

Esta é uma das medidas-resumo que aponta a dispersão nos dados em torno 

da média. Sua medida é obtida extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados 

das distâncias entre cada valor observado e o valor médio. Consideramos que a 

definição dessa noção permite perceber que se requer maior complexidade cognitiva 

do que a necessária para apreender a noção de amplitude, por este fato, se dá a 

opção curricular usual de adotá-la apenas no Ensino Médio. 

Ilustraremos seu uso, ao retomarmos o exemplo com as notas do mesmo 

aluno, a média das quais vale 5,5 e a amplitude das quais é igual a 9, devido à 

variação observada, de 0 a 9. Se tomarmos o cálculo da soma das diferenças de 

cada nota até a média, o resultado é zero, pois sendo a média o ponto de equilíbrio 

dos valores da distribuição, é esperado que as diferenças de cada valor até ela 

sejam equivalentes e que exista uma compensação quando tomadas 

globalmente, como ilustra a Figura 10. 
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Figura 10 - Distribuição de notas em torno da média calculada 

 

Fonte: O autor 

 

Extraindo a raiz desse valor obtemos:   

                                   

que é o desvio padrão do conjunto e notas observadas , ou seja, é a medida 

que representa a dispersão das notas em torno da média. 

Observe-se que, quanto maior for a amplitude, maior será a distância entre o 

maior e o menor valor observado na distribuição. Embora esse fato aponte uma 

maior possibilidade de diluição dos dados, ou seja, uma maior dispersão, isso 

significa que a amplitude não poderá ser analisada de modo isolado.  

Faz-se necessário observar a existência de concentração em torno de algum 

outro valor, por exemplo, a média. Neste exemplo, temos dados variando de 0 a 9, 

com média 5,5 e desvio-padrão 7,56, gerando um intervalo de variação (uma 

primeira medida intuitiva de intervalo) determinado pela adição e subtração do valor 

do desvio-padrão ao valor da média, sucessivamente. 

Mediana 

A mediana é o valor que divide o conjunto de valores observados e colocados 

de modo ordenadamente em dois outros conjuntos com o mesmo número de 

elementos possibilitando a localização de um termo central desse conjunto original. 

Esta medida de tendência Central envolve uma baixa complexidade cognitiva, pelas 
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poucas articulações exigidas com outros conhecimentos estatísticos ou 

matemáticos.  

Entretanto, a atribuição de um significado operacional para conjuntos que 

envolvem grande número de elementos requer do aluno certo grau de maturidade 

cognitiva. Cita-se a sua interpretação em termos de densidade, associada à noção 

de amplitude, quando o aluno deve analisar a distância entre o valor mediano e os 

dois extremos da distribuição, visando identificar concentrações ou valores 

discrepantes. 

Por esse motivo, a construção gradual de concepções válidas sobre mediana 

é mais desejável na escolaridade básica: aumento gradual do número de elementos 

considerados, assim como a passagem de variável quantitativa discreta para 

contínua exigirá certo grau de abstração. 

Quartis 

Quartis são associados às divisões da distribuição ordenada em quatro partes 

com o mesmo número de elementos. A construção dessa concepção pelo sujeito 

pode ocorrer a partir do conhecimento de mediana (como conjunto de concepções 

construídas), ou seja, pelo procedimento utilizado para localizar a mediana em cada 

uma das duas partes em que esta divide a distribuição, uma vez que existem três 

quartis em cada distribuição, sendo a mediana um deles. 

Desse modo, as observações feitas para o caso de mediana se aplicam 

também aos quartis, pois cada um deles (referindo-nos ao primeiro e ao terceiro) 

pode ser tomado como a mediana de cada um dos novos conjuntos ordenados, 

determinados por sua mediana. 

Após a apresentação de nosso estudo, podemos construir o que pensamos 

ser nosso MER, com base no que achamos ser necessário para construção do 

conceito, nos termos de Balacheff (1995), para variabilidade e Letramento 

Estatístico, representado pela Figura 12. 

Neste modelo, consideramos importante para o desenvolvimento do 

letramento estatístico, o trabalho a partir de questionamentos realizados aos sujeitos 

envolvidos, o tratamento das variáveis estatísticas qualitativa e quantitativa, a 

apresentação das medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas 
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separatrizes. 

Em nosso entender, não se realiza o letramento estatístico sem envolvimento 

dos sujeitos na coleta dos dados, do tratamento desses dados, e das possíveis 

organizações em gráficos, tabelas e relatórios que serão apresentados ao final. 

Centralizamos o letramento estatístico no Modelo Epistemológico de 

Referência (MER) proposto, e procuramos realizar as possíveis interligações entre 

os quesitos que consideramos necessários para que este letramento ocorra. 
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Figura 11 - Modelo Epistemológico de Referência (MER)
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O Modelo Epistemológico de Referência descrito por meio da figura 11, 

considera as relações levantadas por meio do estudo ecológico para que se obtenha 

êxito no estudo da variabilidade e no letramento estatístico.   

No capítulo seguinte, apresentaremos um estudo referente a construção do 

modelo epistemológico dominante
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Capítulo 5- A Estatística e o Modelo Epistemológico 
Dominante  

 A Análise dos Documentos Oficiais 

Neste item faremos uma breve apresentação dos documentos oficiais 

escolhidos e abordaremos os conteúdos estatísticos presentes nestes 

documentos, e uma análise praxeológica de uma das coleções aprovadas no 

PNLD – (Programa Nacional do Livro Didático), nos triênios 2015-2017. Nosso 

objetivo é estabelecer um panorama sobre como os conteúdos estatísticos são 

abordados na escola básica, para assim melhor compreendermos as 

concepções identificadas. 

 5.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), apareceram a partir da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (lei 9394/96, de 20 de 

dezembro de 1996), propostas pelo (MEC) Ministério da Educação e Cultura 

elaborados num conjunto de reformas propostas no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, e contém orientações para o ensino na Educação Básica.  

Em 1998, foi publicado o documento referente aos 3º e 4º ciclos, sendo que 

o 3º ciclo continha orientações para as 5ª e 6ª séries e o 4º ciclo, orientações para 

as 7ª e 8ª séries.  

 Já os Parâmetros Curriculrares Nacionais para o Ensino Médio (PCN- 

EM), foi publicado em 1999, recebendo adendos em 2002 (PCN+) e 

posteriormente em 2006, foi publicada as Orientações Curriculares para o Ensino 

médio (OCEM). 

Como nosso objetivo de pesquisa está voltado para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos relacionados a Estatística, especificamente 

relacionada com a formação de professores que atuarão nesta modalidade de 

Ensino, analisaremos esses documentos, e de que modo os conteúdos 

estatísticos são abordados neles. 

Fazemos a hipótese de que alunos atualmente em curso de licenciatura 

cursavam a Escola Básica sob a égide dos PCN. 
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O PCN do Ensino Fundamental, apresenta como um de seus objetivos 

gerais, realizar observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

da realidade, de modo a estabelecer inter-relações entre ele, utilizando para isso 

o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 

estatístico, combinatório e probabilístico). 

Os conteúdos relativos à Probabilidade e à Estatística, além dos referentes 

à Análise Combinatória, encontram-se no bloco de conteúdos Tratamento da 

Informação no Ensino Fundamental e está presente no eixo Análise de Dados no 

Ensino Médio. De acordo com o PCN, esses conteúdos matemáticos passam a 

fazer parte da Educação Básica, pois segundo o documento: 

A demanda social é que leva a destacar este tema como um bloco de 
conteúdo, embora pudesse ser incorporado aos anteriores. A finalidade 
do destaque é evidenciar sua importância, em função de seu uso atual 
na sociedade (BRASIL, 1998, p. 52) 

E a inclusão da estatística no ensino fundamental tem os seguintes 
objetivos: 

Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a 
construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, 
utilizando tabelas, gráficos e representações que aparecem 
frequentemente em seu dia-a-dia. Além disso, calcular algumas medidas 
estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de fornecer 
novos elementos para interpretar dados estatísticos. (BRASIL, 1998, p. 
52) 

Fazemos a hipótese de que para atingir o objetivo de que o aluno construa 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados utilizando tabelas, 

gráficos e representações que comparecem com frequência em seu dia a dia, é 

necessário que ele tenha a capacidade de ler as informações textuais em gráficos 

e tabelas, além de conhecer o contexto em que esses dados foram coletados, e a 

comunicação destes dados para outros alunos requer senso crítico. 

Seja ainda, capaz de calcular a média, a mediana e a moda tendo por 

objetivo fornecer novos elementos para interpretar dados estatísticos, isto requer 

dos alunos conhecimentos estatísticos e determinados conhecimentos 

matemáticos, como por exemplo operações no conjunto dos racionais. 

Já para o ensino o Ensino Médio o objetivo é: 

[...] o desenvolvimento de várias competências relativas à 
contextualização sócio-cultural, como a análise de situações reais 
presentes no mundo contemporâneo e a articulação de diferentes áreas 
do conhecimento. Contribui também para a compreensão e o uso de 
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representações gráficas, identificação de regularidades, interpretação e 
uso de modelos matemáticos e conhecimento de formas específicas de 
raciocinar em Matemática. (BRASIL, 2002, p. 127) 

Diferentemente do que ocorre com os objetivos do Ensino Fundamental, 

caracterizado por tarefas bem delimitadas referentes aos objetos estatísticos, os 

objetivos voltados ao Ensino Médio predomina o desenvolvimento de várias 

competências, descritas de formas mais gerais, cuja ênfase é o aspecto 

questionador. 

Serão descritos no quadro 1, os conteúdos relativos à probabilidade e à 

Estatística, identificados nos PCN (BRASIL, 1998) para o Ensino Fundamental II. 

Quadro 3 – Conteúdos do PCN para o Ensino Fundamental II (1998) 

Ensino Fundamental II 

• Coleta, organização de dados e utilização de recursos visuais adequados (fluxogramas, 

tabelas e gráficos) para sintetizá-los, comunica-los e permitir a elaboração de conclusões. 

• Leitura e interpretação de dados expressos em tabelas e gráficos. 

• Compreensão do significado de média aritmética como um indicador da tendência de uma 

pesquisa. 

• Leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de colunas, de setores, histogramas e 

polígonos de frequência. 

• Organização de dados e construção de recursos visuais adequados, como gráficos (de 

colunas, de setores, histogramas e polígonos de frequência) para apresentar globalmente os 

dados, destacar aspectos relevantes, sintetizar informações de uma pesquisa. 

• Compreensão de termos como frequência, frequência relativa, amostra de uma população 

para interpretar informações de uma pesquisa. 

• Distribuição das frequências de uma variável de uma pesquisa em classes de modo que 

resuma os dados com um grau de precisão razoável. 

• Obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa (média, moda e mediana), 

compreendendo seus significados para fazer inferências. 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998) 

De acordo com esse documento, o esperado com o ensino desses 

conteúdos aos alunos do Ensino Fundamental II, é que construam estratégias 

para execução das atividades seguintes: 

Coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas 
e gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise 
de dados organizados em representações matemáticas diversas; 

Resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a 
determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento 
por meio de uma razão. (BRASIL, 1998, p. 65) 

[...] construir tabelas de frequência e representar graficamente dados 
estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar 
conclusões a partir da leitura, análise, interpretação de informações 
apresentadas em tabelas e gráficos; 
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Construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o 
princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de 
sucesso de um dos eventos. (BRASIL, 1998, p. 82) 

Já em relação aos PCN voltados ao Ensino Médio, pudemos identificar nos 

documentos analisados os seguintes conteúdos estatísticos: Descrição dos 

dados; 

• Representações gráficas; 

• Análise de dados; 

• Cálculo de medidas de tendência central; 

• Cálculo de medidas de Dispersão. 

Embora observemos que a descrição dos conteúdos seja sucinta, cada 

tópico tratado, traz uma descrição detalhada das competências e habilidades a 

serem desenvolvidas pelos conteúdos tratados. Deste modo, com o ensino dos 

tópicos de Estatística, os alunos devem desenvolver estratégias para a resolução 

das seguintes Atividades: 

Identificar formas adequadas para descrever e representar dados 
numéricos e informações de natureza social, econômica, política, 
científico-tecnológica ou abstrata. 

Ler e interpretar dados e informações de caráter estatístico apresentados 
em diferentes linguagens e representações, na mídia ou em outros 
textos e meios de comunicação. 

Obter médias e avaliar desvios de conjuntos de dados ou informações de 
diferentes naturezas. 

Compreender e emitir juízos sobre informações estatísticas de natureza 
social, econômica, política ou científica apresentadas em textos, notícias, 
propagandas, censos, pesquisas e outros meios (BRASIL, 2002, p. 127) 

O que se verifica nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

publicada no ano de 2006, não se encontram descrições dos conteúdos que 

devam ser trabalhados, e sim competências e habilidades a serem 

desenvolvidas. Como um exemplo do que foi relatado encontramos: 

Vale destacar a necessidade de se intensificar a compreensão sobre as 
medidas de posição (média, moda e mediana) e as medidas de 
dispersão (desvio médio, variância e desvio padrão), abordadas de 
forma mais intuitiva no ensino fundamental. (BRASIL, 2006, p. 79) 

Notamos que no Ensino Fundamental II, os documentos apresentam mais 

detalhes em termos operacionais dos que os documentos voltados ao Ensino 

Médio, em que a ênfase recai sobre as competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidas. Deste modo, existe uma mudança no que diz respeito a 
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formação, pois teremos que preparar o professor para trabalhar, não com os 

conteúdos, mas sim em desenvolver as competências e habilidades de seus 

alunos. 

5.2 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

A seguir apresentamos a proposta Curricular do Estado de São Paulo, que 

com os conhecimentos desta vez apresentados como um conjunto de 

competências e habilidades, iniciou sua implementação em 2008. Verificaremos 

neste documento como são tratados os conteúdos referentes a estatística e que 

fase serão estudados.  

A Proposta Curricular foi apresentada pela Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo (SEE-SP) no início de 2008, e teve como objetivo, 

oferecer a todas as escolas públicas estaduais uma base comum de 

conhecimentos e competências, para que, de fato, estas escolas funcionem como 

uma rede única de ensino. 

A SEE-SP sentiu a necessidade da unificação do currículo devido à grande 

variedade de currículos diferentes existentes na rede, além da intensa mobilidade 

dos alunos entre escolas e, muitas vezes, a mobilidade dos professores nesta 

rede de ensino. 

Outro fator considerado mais importante para a elaboração da Nova 

Proposta Curricular foi a melhoria da qualidade de ensino, uma vez que os últimos 

resultados dos alunos da rede, em exames externos, como o ENEM9, SARESP10 

e SAEB11 foram insatisfatórios, conforme avaliação da própria SEE-SP. 

Deste modo, no início de 2008, a SEE-SP enviou para todos os 

professores da rede o chamado “Caderno do Professor”, parte integrante desta 

Proposta. Os cadernos são distribuídos por série e bimestre e, com isto, o 

caderno analisado nesta pesquisa, que contempla os conteúdos referentes à 

Estatística, é o caderno destinado ao 4º bimestre do 6ºano do Ensino 

Fundamental, no 7º ano no terceiro bimestre e o destinado ao 3° ano do Ensino 

 
12  ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio 

10  SARESP- Sistema de Avaliação e Rendimento do Estado de São Paulo 

11  SAEB- Sistema de Avaliação do Ensino Básico 
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Médio também no quarto bimestre. Observa-se aqui uma abordagem estanque no 

tempo, separada por um grande lapso. 

Posteriormente foram agrupados em dois volumes semestrais, volume I, 

para o trabalho durante o 1º e 2º bimestres, e o caderno de volume II, referente ao 

3º e 4º bimestres. 

Portanto, o conteúdo referente à Estatística estará presente nos três casos, 

tanto para o 6º ano, 7º ano e no 3º ano do ensino médio, no volume II. 

Em 2009, inicialmente a SEE-SP enviou, além dos cadernos do professor, 

o Caderno do Aluno, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos 

propostos pelo Caderno do Professor. O Caderno do Aluno é composto pelos 

mesmos exercícios que são propostos no Caderno do Professor e são separados 

em sessões: Você aprendeu? Na qual os alunos realizam as atividades 

juntamente com as orientações do professor, e Lição de Casa, na qual os alunos 

devem realizar tarefas de forma autônoma. 

Em nossa análise, buscaremos apresentar apenas a descrição de como 

são as atividades propostas neste material denominadas situação de 

aprendizagem, que apresenta o conteúdo, e a habilidade a ser contemplada.  

Utilizaremos também o material denominado matriz processual da disciplina de 

matemática, um encarte destinado ao professor. 

Para o 6º ano, a estatística, é assunto do quarto bimestre por meio de 

quatro situações de aprendizagem referentes ao trabalho com análise de dados, 

algumas representações gráficas, finalizando com as medidas de tendência 

central. 

Apresentaremos o conteúdo referente a estatística para o 6º ano do Ensino 

Fundamental, previsto para o quarto bimestre do ano letivo, encontrado na 

proposta Curricular da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo SEESP 

(2010), e complementada por um outro documento denominado matriz de 

avaliação processual com um encarte destinado ao professor. 

Para o ensino de estatística nesta série, são previstos os seguintes 

conteúdos neste documento: 

• Leitura e construção de gráficos e tabelas; 

• Média aritmética; 

• Problemas de contagem 
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Esses conteúdos são apresentados em quatro situações de aprendizagem, 

enumeradas de situação de aprendizagem 5 até a situação de aprendizagem 8, e 

para cada uma das situações é esperado o desenvolvimento de uma habilidade 

específica. Enumeraremos a seguir cada uma das situações de aprendizagem 

(SA) propostas, acompanhadas das respectivas habilidades esperadas conforme 

mostra o quadro 4.  

Quadro 4 – Situações de aprendizagem propostas no material disponibilizado pela SEE-SP 
para o Ensino Fundamental 

Situação de 

Aprendizagem 

Descrição Habilidades a serem desenvolvidas 

 

 

SA5 

 
 
 

Tabelando a 
informação 

 

Desenvolver organização de informação por meio de 
critérios de classificação, a exploração de diferentes 
linguagens para apresentar informações; 
Valorização da leitura atenta e seletiva dos dados 
disponíveis em uma tabela; 
Realização da análise da informação para compreensão de 
um problema e apresentar uma proposta para solução. 
 

 

 

 

SA6  

 
 

A linguagem 
dos Gráficos 

Ler interpretar e analisar a informação transmitida por meio 
de um gráfico. 
Seleção de informação relevante, transmitida por meio de 
gráficos, para resolução de problemas; 
Analisar de modo crítico a informação transmitida por meio 
de gráficos, do ponto de vista da limitação e alcance de tais 
informações; 

 

SA7 

 
Construção de 

gráficos 

Expressar informações quantitativas por meio da linguagem 
gráfica, na busca por pela forma mais adequada de 
representação para uma determinada informação ou 
representação de um determinado problema. 
 

 

SA8 

 
Medidas de 
tendência 

central 

compreender e avaliar de forma crítica as principais 
características das medidas de tendência central, tendo 
como objetivo a escolha criteriosa da que será mais 
conveniente para 

Fonte: Adaptado da Matriz Processual para o Ensino Básico 

Já no caso do Ensino Médio, a Matriz processual, apresenta os seguintes 

conteúdos para Estatística, abordados também no 4º bimestre, com os seguintes 

conteúdos: 

• Gráficos estatísticos e interpretação de índices estatísticos; 

• Medidas de tendência central: média, moda e mediana; 

• Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão. 

Esses conteúdos são tratados em 4 situações de aprendizagem, que a 

apresentaremos no quadro 5, com suas respectivas habilidades 
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Quadro 5 - Situações de aprendizagem propostas no material disponibilizado pela SEE-SP 
para o Ensino Médio 

Situação de 

Aprendizagem 

Descrição Habilidades a serem desenvolvidas 

 
 
 

SA5 

 

A apresentação de dados 
estatísticos: gráficos e 
tabelas. 

 

Interpretar informações de diferentes naturezas 
representadas em gráficos estatísticos; 

Relacionar informações veiculadas em diferentes 
fontes e com diferentes linguagens; 

Utilizar o instrumental matemático para realizar 
análise de dados registrados em gráficos 
estatísticos. 

 
SA6 

 

Média aritmética e 
dispersão: qual é a relação 

 

Relacionar informações veiculadas em diferentes 
fontes e com diferentes linguagens. 

Estabelecer critérios sobre procedimentos 
estatísticos e analisar a confiabilidade acerca das 
medidas envolvidas 

 
 

SA7 

 

A curva normal e o desvio 
padrão: probabilidade e 
estatística 

 

Interpretar o resultado de uma probabilidade 
obtido a partir de experimento estatístico. 

Relacionar os valores da média aritmética e do 
desvio padrão de uma distribuição de dados, 
com o objetivo de quantificar e interpretar a 
dispersão da variável analisada. 

Avaliar a validade de resultados estatísticos 
confrontando-os com valores-padrão 
relacionados à curva normal. 

 
 

SA8 

 

Amostras estatísticas: tipos, 
confiabilidade e margem de 
segurança dos resultados. 

 

 
Selecionar sistema de amostragem adequado aos 
objetivos definidos por uma pesquisa estatística 

Fonte: Adaptado da Matriz Processual para o Ensino Médio 

Podemos destacar nestes documentos curriculares, propostos pela 

SEESP, e na matriz processual, documento utilizado para o professor, bem como 

na organização dos conteúdos relacionados à estatística dentro desses 

documentos, a falta de continuidade do trabalho com estatística ao longo de todos 

os anos do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio, no que diz respeito 

a retomada dos conteúdos, aprofundamento dos estudos anteriormente 

realizados 

Ao analisar até o momento os documentos oficiais, percebemos uma 

lacuna no Ensino Fundamental II, que trata de estatística durante um único 

bimestre no 6º e 7º ano, retomando o estudo apenas no 4º bimestre do Ensino 
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Médio, tornando a abordagem ineficiente, para obtenção do Letramento 

Estatístico. 

De acordo com as avaliações externas na verdade o que se observa 

quando solicitados os conhecimentos elementares referentes à estatística 

trabalhados em anos anteriores, o resultado obtido não é satisfatório. Não 

conseguimos que os alunos obtenham respostas para as questões mais 

elementares referentes às medidas de tendência central ou representações 

gráficas. 

Outra observação não menos importante nesses documentos, é a falta de 

sugestão quanto ao trabalho para o levantamento de dados, por meio de projetos 

interdisciplinares e a utilização de tecnologias em sala de aula para o tratamento 

e representação dos dados. 

Não encontramos nesse documento, uma organização praxeológica, que 

contemple o que foi proposto por Artaud (1988) e Chevallard e Joshua (1996) em 

termos de cadeia alimentar, e do modo que está organizado o conteúdo ao longo 

do ensino fundamental e do ensino médio, não permite estabelecer as relações 

necessárias entre os conteúdos aprendidos anteriormente.  

E a forma como esse conteúdo está sendo trabalhado, não podemos 

considerar como ecossistemas e muito menos que estejam em equilíbrio, desta 

forma consideramos que está organização não favorece a aprendizagem dos 

conteúdos referentes a estatística. 

Na seção seguinte, apresentaremos o novo documento norteador dos 

currículos nacionais a BNCC, e como a Estatística aparece nesse documento. 

5.3 A Estatística tratada na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

A BNCC (2018) para o Ensino Médio, está orientada pelo pressuposto de 

que a aprendizagem em Matemática está intrinsecamente relacionada à 

compreensão, ou seja, que deve existir a apreensão de significados dos objetos 

matemáticos, sem que se deixe de lado suas aplicações. De acordo com o 

documento, os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos 

estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e 

entre os diferentes temas matemáticos.  
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Desse modo, alguns recursos didáticos como malhas quadriculadas, 

ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de 

geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das 

noções matemáticas. Entretanto, deixa claro que esses materiais devem estar 

integrados a situações que conduzam à reflexão e à sistematização, para que se 

inicie um processo de formalização 

Nesse documento, a incerteza e o tratamento de dados são estudados em 

uma unidade temática denominada Probabilidade e estatística. Essa unidade 

propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas 

situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia.  

Encontramos ainda, a seguinte afirmação: todos os cidadãos precisam 

desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar 

dados em uma variedade de contextos, de modo a fazer julgamentos bem 

fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar 

conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e 

predizer fenômenos.  

Destaca a utilização de tecnologias citando as calculadoras, para avaliar e 

comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de 

gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central. Além da consulta a 

páginas de institutos de pesquisa – como a do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – que pode oferecer contextos potencialmente ricos não 

apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para 

utilizá-los com o intuito de compreender a realidade. 

A BNCC em relação à estatística, deixa claro que os primeiros passos 

envolvem o trabalho com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de 

interesse dos alunos. Afirma ainda que o planejamento de como fazer a pesquisa 

ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. E que a 

leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel 

fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para a comunicação 

de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou justificar as 

conclusões.  



105 

 

 

O documento é dividido em cinco unidades temáticas, números, álgebra, 

geometria, grandezas e medidas, por fim, probabilidade e estatística. Em todas as 

unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades 

considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas 

ano a ano. Em nosso estudo, colocaremos nosso foco na unidade temática 

estatística e probabilidade apresentaremos na sequência os objetos de 

conhecimento e as habilidades a eles relacionadas. 

Para melhorar a compreensão, faremos a apresentação de um dos códigos 

alfanuméricos para cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Cada 

código pode ser lido do seguinte modo: inicialmente apresenta a modalidade de 

ensino, em seguida o ano a que é destinado, a disciplina e finalmente a habilidade 

em questão, no caso do exemplo a habilidade em questão é a de número 1.  

Figura 12 - Código utilizado para cada habilidade na BNCC 

 

Os objetos de conhecimento para primeiro ano do Ensino fundamental 

neste caso serão: Noção de acaso, leitura de tabelas e de gráficos de colunas 

simples e a coleta e organização de informações registros pessoais para 

comunicação de informações coletadas, as habilidades relacionadas a esses 

objetos estão descritas a seguir conforme código descrito anteriormente. 

Quadro 6- Habilidades requeridas para Estatística na BNCC 

Situação de Aprendizagem Descrição Habilidades a serem desenvolvidas 

 

EF01MA20). 

Leitura de tabelas e 
de gráficos de 
colunas simples 

Classificar eventos envolvendo o acaso, 
tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 
aconteça” e “é impossível acontecer”, em 
situações do cotidiano 

 

(EF01MA21). 

Ler dados expressos 
em tabelas e em 

gráficos de colunas 
simples. 

Coleta e organização de informações 
Registros pessoais para comunicação de 
informações coletadas  

 

 

(EF01MA22). 

 

Organização de 
Dados 

Pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de 
até 30 elementos 

Fonte: Adaptado da BNCC para o Ensino Fundamental 
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Na BNCC, a unidade temática estatística e probabilidade está presente 

durante todos os nove anos do ensino fundamental, descrita pelos objetivos de 

conhecimento e suas respectivas habilidades, como foi o descrito para o primeiro 

ano do ensino fundamental, teremos também para as demais etapas do Ensino 

Médio. 

Conforme orientações do próprio documento, existe a necessidade do 

aprofundamento dos objetivos de aprendizagem em cada nova etapa do processo 

de ensino. Portanto, analisando a proposta percebemos que a retomada será 

realizada, com o objetivo de aprofundar no assunto anteriormente tratado, 

seguindo as recomendações internacionais de trabalho progressivo com o ensino 

de estatística desde o início do ensino fundamental. 

Deste modo, podemos observar a necessidade de discussão desses 

documentos oficiais, com os futuros professores, no sentido de orientá-los no 

trabalho com a Educação Estatística, desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental de modo progressivo, respeitando os ritmos de aprendizagem dos 

alunos. 

Na seção seguinte, apresentaremos a análise do livro didático. 

5.4 A Análise dos livros didáticos utilizando a (TAD) 

Essa análise tem por objetivo verificar o modo como os autores dos livros 

didáticos, das três coleções escolhidas, utilizados na 3ª série do Ensino Médio, 

organizam as tarefas propostas para o ensino de Estatística.  

Deste modo, buscamos verificar se existe alguma relação entre as 

concepções dos sujeitos pesquisados, as tarefas apresentadas nos livros 

didáticos e no material do professor da disciplina. 

O aporte teórico utilizado, seguirá os pressupostos da Teoria Antropológica 

do Didático, (Chevallard, 1999), com foco no estudo das organizações 

praxeológicas – matemática e didática, pensadas para o ensino e aprendizagem 

da matemática. 

Para escolha de livros didáticos, selecionamos algumas das coleções 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) para 

2015 e 2018. O referido Programa foi implantado a partir de 2004, pela 
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Resolução nº.38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

– Ministério da Educação. Esse Programa tem, entre seus objetivos, a 

distribuição de livros didáticos para os alunos do Ensino Médio das escolas 

públicas do país. 

A escolha dos livros que serão utilizados nas escolas públicas é feita 

pelos professores dessas escolas, a partir de um Catálogo do Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio fornecido pelo Ministério da Educação, 

enviado às escolas e disponível em página eletrônica (www.mec.gov.br). O 

objetivo da criação desse catálogo é selecionar, dentre as coleções de livros 

didáticos para o Ensino Médio disponíveis no país, aquelas que atendam a 

critérios que permitam a melhoria da qualidade da Educação Básica. 

Selecionamos 5 coleções LD1, LD2, LD3, LD4, LD5 foram selecionadas. 

Após a seleção desses livros, optamos em categorizá-los, para selecionar 

uma amostra representativa para sua pesquisa. Os critérios adotados são: 

• livros pertencentes às coleções adotadas na escola em que o 

pesquisador trabalha; 

Com relação aos critérios estabelecidos preliminarmente, os livros que 

foram adotados na escola do pesquisador são o LD1 no triênio 2015-2017 e o 

LD5 no triênio 2018-2020. O segundo critério ficou contemplado pela análise 

preliminar realizada nos materiais selecionados considerando o livro LD2, mais 

adotado no estado de São Paulo também no triênio 2015-2017. 

Ao final dessa fase de estudo, selecionamos os materiais didáticos LD1,  

LD2, LD5, assim discriminados: 

Quadro 7 - Materiais Utilizados para análise praxeológica 

Ref. Nome do Livro Ano de Publicação Autor 

LD1 NOVO OLHAR MATEMÁTICA 2013 Joamir Souza 

LD2 MATEMÁTICA CONTEXTO E APLICAÇÕES 2013 Luiz Roberto Dante 

LD5 # CONTATO MATEMÁTICA 2016 Joamir Souza 

Fonte: O Autor 

http://www.mec.gov.br/
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Nosso estudo nessas coleções, está voltado para análise de tarefas 

envolvendo análise de dados, representações gráficas, medidas de tendência 

central, medidas de dispersão e variabilidade visando o estudo da estatística, o 

que está sendo abordado nessas três coleções. Iniciamos nossa investigação 

pelo do manual do professor presente nos livros didáticos. 

A análise revela os seguintes aspectos: 

No LD1, como não possuíamos o livro  com o Manual do Professor 

utilizamos para nossa análise um exemplar do (LD1), que apresenta um texto 

introdutório de como as informações são veiculadas e de que modo chegam as 

pessoas, sem que essas observem tais informações com o olhar mais crítico, 

apresenta para o capítulo de estatística infográficos, relacionando com 

contextos atuais. 

Inicialmente apresenta uma atividade apresentando a história do início 

da internet no ano de 1962, por pesquisadores americanos percorrendo em 

ordem cronológica até 2012 em que segundo autor, 46% dos brasileiros utiliza a 

internet.  

A introdução é composta por um texto, uma tabela um gráfico de 

setores e um gráfico de barras, e posteriormente desenvolve o capítulo sempre 

seguindo o seguinte modelo, tenta contextualizar o conteúdo a ser abordado 

com assuntos e levantamentos de dados conhecidos .Utiliza-se de atividade 

resolvida e apresenta exercícios que pouco diferem do exemplo apresentado, 

por fim um tópico refletindo sobre o capítulo, em que apresenta alguns 

questionamentos sobre o que foi apresentado e por fim o que chama de 

atividades complementares. 

No livro LD5, O Manual do Professor (LD5, p.227), apresenta a 

estruturação da coleção, por seções, apresenta ainda, as orientações didáticas e 

metodológicas, os objetivos para o ensino médio, faz menção aos princípios 

gerais da Educação: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Nessa coleção, porém, houve a preocupação com o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem, considerando ambos os agentes: o 

aluno, em seus aspectos cognitivos e o professor, na medida em que apresenta 
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uma organização metodológica dos conteúdos e atividades. Também para esta 

coleção não existe a preocupação da iniciação da pesquisa e levantamento de 

dados por parte dos alunos, ou seja, os dados já são fornecidos em todos os 

exercícios. 

O autor apresenta ainda como alguns dos objetivos específicos do capítulo 

estatística: 

1. Relacionar valores em porcentagens a cálculos estatísticos; 

2. Organizar e analisar dados em uma tabela; 

3. Calcular medidas de tendência central e medidas de dispersão; 

Verificamos nesta coleção uma preocupação com os cálculos e não com 

a interpretação das medidas observadas, e que não existe um espaço para 

discussão dos resultados encontrados, uma vez que encontrado. Verifica-se 

somente se este é correto, ou não. 

No LD2, O Manual do Professor (LD2, p.265) faz menção aos princípios 

gerais da Educação: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. A proposta 

do autor é apresentar “uma nova proposta pedagógica de ensino da Matemática 

para o Ensino Médio”, no que diz respeito a conteúdos e metodologias. Neste 

manual houve a preocupação com o desenvolvimento dos processos de ensino e 

de aprendizagem, considerando ambos os agentes: o aluno, em seus aspectos 

cognitivos e o professor, pela organização metodológica dos conteúdos e 

atividades. 

Em uma das atividades da coleção, propõe uma pesquisa realizada pelos 

alunos, no sentido de trabalhar com os dados coletados e organizados por eles. 

Apenas o LD2, apresenta como sugestão a aplicação de uma pesquisa 

com os alunos, porém, fica ao critério do professor o seguimento a esta pesquisa 

e o levantamento das questões a serem discutidas com os alunos, o roteiro já 

está pronto para aplicação. 

No final livro didático LD1, existe um tópico denominado acessando 

tecnologias no qual sugere para o trabalho com a estatística o software Winstats. 

Segundo o autor, este software é gratuito e permite o tratamento de dados 

estatísticos, realizando o cálculo das medidas estatística e a construção de 
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diversos tipos de gráficos. Apresenta o tutorial de como construir um histograma 

utilizando o winstat. 

Também ao final do LD5, encontramos a sugestão e tutorial da geração de 

gráfico de colunas, setores e criação do gráfico de dispersão por meio da 

utilização do Calc12. 

Na seção seguinte descrevemos como será nossa análise realizada no 

livro didático. 

5.5 Como será realizada a análise do livro didático 

Após a escolha do material didático, observaremos como livro didático 

apresenta as questões referentes ao ensino de estatística para o Ensino médio.  

Analisaremos, com relação as tarefas propostas por um dos autores tanto 

na introdução do capítulo destinado a estatística quanto nas tarefas propostas aos 

alunos. 

Nosso objetivo com esta análise é verificar de que modo é proposto o 

ensino de estatística no livro escolhido, juntamente com o material utilizado pelo 

professor nas aulas de Estatística do curso de licenciatura. 

No intuito de compreender melhor a organização praxeológica adotada na 

coleção escolhida, selecionamos exemplos em que descrevemos para atividade, 

a(s) tarefa(s) e técnica(s) envolvidas e a teoria que as justifica. 

5.5.1 Análise das Tarefas e Questões propostas nos livros Didáticos  

Faremos nossa análise utilizando o LD5, pois temos por hipótese que 

alunos de licenciatura que se formaram até o presente momento e estão iniciando 

suas atividades em escolas públicas na região de Carapicuíba, muito 

provavelmente encontrarão este livro disponível para consulta no preparo de suas 

aulas essa coleção. 

 
12 Calc é um software de planilha eletrônica multiplataforma de código aberto, 

desenvolvido originalmente pela Star Division, posteriormente pela Sun Microsystems (como parte 

da suíte StarOffice) e atualmente pela The Document Foundation, como parte da suíte LibreOffice. 

Também é distribuído gratuitamente com as suítes OpenOffice.org e NeoOffice. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Division
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Document_Foundation
https://pt.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://pt.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
https://pt.wikipedia.org/wiki/NeoOffice
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Consideramos o fato de ter sido a segunda coleção mais distribuída para o 

Componente Curricular Matemática no ano de 2015, segundo o portal do 

programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e por ter atendido a região de 

Carapicuíba, segundo informações da diretoria regional de ensino deste mesmo 

município. 

Iniciaremos com a análise da primeira tarefa proposta para estatística 

encontrada no LD5. 
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Figura 13- Exercício proposto para Tarefa 1 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.118) 

Em seguida apresentamos no Quadro 9, referente a análise praxeológica do 

quinto exercício relacionado ao trabalho com identificação de dados em uma 

tabela. 

Quadro 8 – Análise Praxeológica do exercício 5 

Tipo de Tarefa [𝚻]: T1 – Leitura e interpretação de dados 

 Tarefa [t]: t1 – Identificar Valores a partir da leitura de uma tabela 

Técnica [𝛅]: O aluno deverá realizar a Leitura do título da tabela; ler o título de cada coluna da 

tabela; observar os valores apresentados em cada célula, para responder às questões propostas 

em cada item (leitura simples de cada célula das tabelas). 

Tecnologia [𝛉]:Conhecimentos da distribuição e conhecimentos da representação tabular, 

identificação de linhas e colunas de uma tabela. 

Teoria [𝚯]:Estatística leitura de dados apresentados em uma tabela 

Fonte: O autor 

Diferente do que é proposto nos documentos oficiais, os dados já 

aparecem organizados em uma tabela, de modo que a coleta não foi realizada por 

questões de interesse dos alunos. 
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Figura 14– Exercício proposto para Tarefa 2 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.119) 

Apresentamos a seguir o quadro 10, referente a análise praxeológica da tarefa 2. 

 

Quadro 9 – Análise praxeológica do exercício 8 

Tipo de Tarefa [𝚻]: T2 – Ler e interpretar dados em um gráfico.  

Tarefa [t]: t2 – Ler e interpretar dados de um gráfico de barras para responder a questões 

propostas. 

Técnica [𝛅]: O aluno deve associar no gráfico os valores dos resíduos apresentado em cada 

uma das barras com o estado a que este dado pertence. Por meio dessa observação 

posteriormente responder aos questionamentos propostos. 

Tecnologia [𝛉]:Conhecimentos sobre a o levantamento de informações apresentadas em gráfico 

de barras, escalas nos eixos 

Teoria [𝚯]: Estatística e as representações gráficas 

Fonte: O autor 

Observamos que, com base nessa resolução o aluno fica restrito a localizar 

os valores na representação gráfica e a utilizar técnicas de leitura simples das 

etiquetas de cada coluna para resolução dessa atividade, não auxiliando o 

desenvolvimento do pensamento estatístico.  
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Figura 15 - Exercício proposto para Tarefa 5 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.120) 

Quadro 10 - Análise praxeológica do exercício 13 

Tipo Tarefa [𝚻]: T4 – Construir gráfico a partir da tabela 

Tarefa [t]: t4 – Construção do gráfico de segmentos para representar dados a partir de valores 

apresentados em uma tabela de frequência para uma variável quantitativa discreta 

Técnica [𝛅]: O aluno deve relacionar os dados da população com os anos, estabelecer o par 

(x,y), localizar o par em um plano cartesiano construído, unir os pontos encontrados utilizando 

segmentos de reta para construção da representação gráfica, pode ainda utiliza-se de um 

software de construção de representações gráficas por meio da relação existente entre os dados 

apresentados. 

Tecnologia [𝛉]: Construção da representação gráfica de linhas 

Teoria [𝚯]: Estatística - representações gráficas e tecnologia 

Fonte: O autor 
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Figura 16 - Exercício proposto para Tarefa 7 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.127) 

 

Quadro 11 - Análise praxeológica do exercício 18 

Tipo de Tarefa [𝚻]: T7 Calcular medidas de tendência central e medidas de dispersão de dados 

tabulados. 

Tarefa [t]: t7 calcular a média, moda e mediana de vários conjuntos de dados de variável 

quantitativa discreta. 

Técnica [𝛅]: O aluno deve organizar os dados de modo crescente, para determinação da 

mediana, aplicar o algoritmo para o cálculo da média e localizar o valor que aprece com a maior 

frequência para estabelecer quem é a moda. 

Poderá organizar cada um dos dados em planilha para o cálculo das medidas de tendência 

central. 

Tecnologia [𝛉]: Conhecimento do algoritmo da média, organização dos dados em rol, localização 

da mediana e da moda em variável quantitativa discreta. 

Teoria [𝚯]: Estatística – cálculo das medidas de tendência central e tecnologia  

Fonte: O autor 

O aluno calcula média, mediana e moda sem precisar relacioná-las entre 

si, com uma tabela de distribuição de frequências ou gráfico, ou ainda com 

medida de dispersão, fora de qualquer contexto significativo para ele. Trata-se de 

aplicação pura e simples de algoritmo, de repetir procedimentos vistos no 
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exemplo do livro, mudando apenas os valores, sem ganho algum para o 

letramento estatístico. 

Figura 17 - Exercício proposto para tarefa 8 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.127) 

Quadro 12 - Análise praxeológica do exercício 19 

Tipo de Tarefa [𝚻]: Interpretar dados e calcular medidas de tendência central de dados em um 

gráfico 

Tarefa [t]: t8 interpretar dados apresentados, em representação pictórica para determinação de 

medidas de tendência central. 

Técnica [𝛅]:  Para solucionar a tarefa o sujeito deverá localizar os valores que aparecem com 

maior frequência para determinar a moda e organizar os dados de modo crescente, para 

determinação da mediana, aplicar o algoritmo para o cálculo da média e localizar o valor que 

aprece com a maior frequência para estabelecer quem é a moda. 

Tecnologia [𝛉]: Conhecimento do algoritmo da média, organização dos dados em rol, localização 

da mediana e da moda 

Teoria [𝚯]: Estatística – interpretação de gráficos. 

Fonte: O autor 
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Figura 18 – Exercício proposto para a tarefa 9 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.127) 

No quadro 15, é apresentada a análise praxeológica referente a tarefa T9. 

Quadro 13 -Análise praxeológica do exercício 23 

Tipo de Tarefa [𝚻]: T9 Calcular Média de dados apresentados em um texto 

 Tarefa [t]: t9Calcular a média a partir de dados contidos em texto 

Técnica [𝛅]: Identificar no texto os valores referentes as notas e aplicar o algoritmo da média 

ponderada, embora não seja citada a tecnologia na resolução apresentada no livro, pode-se 

utilizar de um algoritmo em uma planilha para o cálculo da nota mínima, poderia utilizar uma 

planilha eletrônica para realizar os cálculos propostos.  

Tecnologia [𝛉]: aplicação do algoritmo da média   

Teoria [𝚯]: Estatística- cálculo de média e tecnologia  

Fonte: O autor 

Julgamos que para solucionar esta tarefa, o conhecimento matemático 

envolvido é o de número e operações matemáticas, já o conceito estatístico 

envolvido e o conhecimento do cálculo da média ponderada apresentado 

anteriormente no livro texto. 
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Figura 19 - Exercício proposto para a tarefa 13, 14 e15 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.134) 

Quadro 14 – Análise praxeológica do exercício 31 

Fonte: o Autor 

 

 

 

 

 

Tipo de Tarefa [𝚻]: Calcular Média e desvio padrão 

Tarefa [t]: t13 calcular a média, calcular o desvio padrão, com dados retirados de uma 

representação gráfico 

Tarefa [t]: t14 calcular o desvio padrão 

Tarefa [t]: t15 observar mudanças no comportamento do desvio padrão quando ocorre a 

mudança dos dados. 

Técnica [𝛅]: localizar os dados e por meio dos algoritmos, realizar os cálculos da média e 

desvio padrão, utilizar de software que apresente os resultados para essas medidas, 

digitando os dados em campo apropriado para posteriormente solicitando a apresentação 

das medidas com comandos específicos do software. 

Tecnologia [𝛉]: aplicação do algoritmo da média, desvio padrão e utilização de software 

ou planilha. 

Teoria [𝚯]: Estatística e aritmética e tecnologia 
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Figura 20 - Exercício proposto para tarefa 16 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.135) 

 
Quadro 15 – Análise praxeológica do exercício 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

Tipo de Tarefa [𝚻]: T16 Construir tabela de frequências  

Tipo de Tarefa [𝚻]: T16 Construir tabela de frequências a partir de um conjunto de dados 

de nascimentos em uma maternidade. 

Técnica [𝛅]: Observar os dados apresentados e realizar cálculos de porcentagem e soma 

dessas, para construção da tabela solicitada utilizando para resolução, exercícios 

exemplares contidos no livro texto. organizar os dados em rol para construção da tabela de 

frequências, por meio da relação do número de ocorrências de uma determinada variável e 

sua organização em uma de tabela, considerando as frequências de ocorrência, a 

frequência acumulada, frequência relativa e a frequência relativa acumulada.  

Tecnologia [𝛉]: Conhecimento de construção de tabelas de frequências, Cálculo de 

porcentagem, organização de frequências relativa e acumulada, utilização de planilhas 

eletrônicas para criação de tabela com cálculo de frequências de modo automático. 

Teoria [𝚯]: Estatística, aritmética e tecnologia 
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Figura 21 - Exercício proposto para tarefa 17,18 e 19  

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.135) 

Quadro 16 – Análise praxeológica do exercício 33 

Fonte: O autor 

Tipo Tarefa [𝚻]: Construir tabela de frequências 

Tarefa [t]: t17 construir tabela de frequências a partir de um gráfico de colunas. 

 Tarefa [t]: t18 retirar informação específica da representação 

Tarefa [t]: t19 realizar operações aritméticas envolvendo porcentagens para responder a 

um questionamento específico 

Técnica [𝛅]: Observar os dados apresentados no gráfico e realizar cálculos de 

porcentagem e soma dessas, para construção da tabela solicitada, utilizando para 

resolução exercícios exemplares contidos no livro texto. organizar os dados em rol para 

construção da tabela de frequências, por meio da relação do número de ocorrências de 

uma determinada variável e sua organização em uma de tabela, considerando as 

frequências de ocorrência, a frequência acumulada, frequência relativa e a frequência 

relativa acumulada. Relacionar a frequência de ocorrência de número de moradores em 

cada apartamento, por meio da observação do gráfico. Construção de tabelas de 

frequências em planilha eletrônica  

Tecnologia [𝛉]: Construção de tabela de frequências, conhecimento de planilha eletrônica 

para criação de tabela de frequência 

Teoria [𝚯]: Estatística descritiva, tecnologia  
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Figura 22 - Exercício referente a tarefa 20 e 21 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (SOUZA, 2013, P.139) 

 

Quadro 17 – Análise praxeológica do exercício 40 

 

Fonte: O autor 

 

 

Tipo de Tarefa [𝚻]: Construir histograma 

Tarefa [t]: t20 construir por meio de uma tabela de frequências de variáveis contínuas 

construir um histograma. 

 Tarefa [t]: t21 construir uma questão após ter realizado o histograma e entregar ao colega 

para que seja solucionada. 

Técnica [𝛅]: Observar os dados apresentados na tabela e realizar a construção de um 

histograma, utilizando para resolução exercícios exemplares contidos no livro texto. Após ter 

construído o histograma, apresentar uma questão referente a este para o colega. Para 

resolução e posterior correção. 

Tecnologia [𝛉]: Construção do histograma, cálculo de amplitude, conhecimentos de limites 

de classes, relação entre frequência e altura de cada classe na representação do histograma.  

Teoria [𝚯]: Estatística descritiva, construção de representações gráficas  
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Figura 23 - Exercício referente a tarefa 22 

 

Fonte: Livro # Contato Matemática (Souza, 2013, p. 140) 

 

Quadro 18– Análise praxeológica do exercício 43 

Fonte: O autor 

 

 

 

Tipo de Tarefa [𝚻]: Calcular média  

 Tarefa [t]: t22 por meio dos valores apresentados em um histograma, calcular a média 

dos dados apresentados. 

Técnica [𝛅]: Observar os dados apresentados no histograma calcular a média desses 

dados, utilizando para resolução exercícios exemplares contidos no livro texto.  

Tecnologia [𝛉]: Construção do histograma, cálculo de amplitude, conhecimentos de 

limites de classes, relação entre frequência e altura de cada classe na representação do 

histograma.  Relacionar a frequência de notas dos alunos de um 3º ano durante o mês 

de abril, posteriormente calcular o ponto médio de cada uma das classes e calcular a 

média ponderara. 

Teoria [𝚯]: Estatística descritiva, Aritmética e representações gráficas  
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Quadro 19 - Síntese das Tarefas encontradas no LD5 

Tipos de Tarefa Tarefa 

 

T1- Ler e interpretar dados em um gráfico 

t2/ t18- Ler e interpretar dados em um gráfico 
de barras para responder a questões. 

t3- Ler e interpretar dados em um gráfico de 
linhas para responder a questões. 

t5- Ler e interpretar dados em um gráfico de 
setores 

T2- Ler e interpretar dados em uma tabela t1- Identificar valores a partir da leitura em uma 
tabela 

 

T3 – Construir gráfico a partir de uma tabela 

t4- Construir um gráfico de linhas a partir de 
uma tabela de frequências 

t6- Construir um gráfico de setores a partir de 
uma tabela de frequências 

t20 – Construir um histograma a partir de uma 
tabela de frequências de variáveis contínuas 

 

T4 Construir Tabela de frequências 

t16- Construir uma tabela de frequências a 
partir de um conjunto de dados 

t17- Construir tabela de frequências a partir de 
um gráfico de colunas 

 

 

 

 

T5 – Calcular Medidas de Tendência Central e 
Medidas de Dispersão 

t7/ t10/ t11/ t12- Calcular medidas de tendência 
central e medidas de dispersão de dados 
tabulados 

t8- Interpretar dados em representação pictórica 
para determinação de medidas de tendência 
central 

t9- Calcular a média de dados contidos em um 
texto 

t13/t14/t15 - Calcular a média e o desvio 
padrão, com dados retirados de uma 
representação gráfica de colunas  

t22- Calcular a média por meio de valores 
apresentados em um histograma 

Fonte: O autor 

Por meio dessa síntese, percebemos que o livro didático apresenta 

simplesmente cinco tipos de tarefas, centralizadas em construção de gráficos a 

partir de uma tabela de frequências, ou de dados tabulares, cálculo das medidas 

de tendência central e das medidas de dispersão por meio da utilização de 

algoritmo sem a discussão do que elas realmente representam. 

As representações gráficas trabalhadas nesta coleção, tem maior ênfase 

nos gráficos de colunas, utilizando apenas uma tarefa para o gráfico de setores e 
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duas para o histograma, sendo uma delas para leitura dos dados contidos no 

histograma e a outra para construção do histograma a partir de uma tabela de 

frequências. 

Não foi mencionada a construção da representação realizada com o box-

plot, nem a representação com o gráfico de pontos, que no caso das medidas de 

tendência central e medida de dispersão, fornece informações importantes.  

Não existe também a apresentação das medidas de tendência central e de 

dispersão em uma representação gráfica, desse modo não poderíamos esperar 

que houvesse a representação dessas medidas em uma única representação 

gráfica, que seja ela de pontos ou box-plot, uma vez que essas duas 

representações gráficas não foram consideradas no LD5. 

Consideramos então que as tarefas propostas por esse livro, não atendem 

o modelo epistemológico de referência que foi proposto para que  o Letramento 

Estatístico ocorra. 

 

 

5.6 Análise dos dados apresentados  

Constatamos no livro didático LD1, explora um número maior de tarefas t11 

e t13, ainda com uma quantidade insuficiente para o desenvolvimento do 

pensamento estatístico de modo adequado, nesta coleção de acordo com os 

blocos mencionados, a ênfase nas tarefas apresentadas será em calcular a 

mediana a partir de dados apresentados em uma tabela t11 e calcular as medidas 

de tendência central e medidas de dispersão em dados contidos em uma tabela 

t13. 

No caso do livro didático LD2, a maior quantidade tarefas são t1,  e t13, 

neste caso ler e interpretar dados de uma tabela fornecida para responder a 

questões propostas t1 e novamente calcular as medidas de tendência central e 

medidas de dispersão t13. Observamos novamente nesta coleção a priorização 

da aplicação do algoritmo para o cálculo das medidas de tendência central e 

dispersão apresentados na tarefa t13.  
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Já o LD5, encontramos uma maior ênfase nos blocos teóricos t5 e t12, 

que neste caso referem-se a construir gráfico de segmentos para representar 

dados a partir de valores apresentados em uma tabela t5 e Calcular as medidas 

de tendência central não expandindo para o cálculo das medidas de dispersão de 

um conjunto de dados t12. 

Observamos no estudo dos materiais que os livros didáticos determinadas 

tarefas e entre os três livros, está presente a tarefa t13, relacionada a utilização 

de algoritmo para o cálculo das medidas de tendência central. 

Notamos ainda, também como o estudo realizado por Morais (2006), que 

os livros didáticos do ensino médio privilegiam determinados tipos de tarefas e, 

consequentemente, determinados blocos teóricos tecnológicos, que contribuem 

para difusão  também no ensino médio, de uma concepção tecnicista da 

estatística, referentes à aplicação  do algoritmo para o cálculo das medidas de 

tendência central e dispersão, assim como a leitura e interpretação simples de 

dados dispostos em tabelas, gráficos de colunas, setores, segmentos e a 

organização de dados em tabelas. 

Quando observamos o livro didático, notamos que os exercícios seguem 

modelos apresentados para cada resolução apresentada, ou seja, reproduções de 

modelos semelhantes aos exercícios apresentados no texto explicativo. E quando 

contextualizados buscam assuntos que muitas vezes não são do interesse dos 

alunos. Deste modo a maneira como é trabalhada a estatística na escola básica 

não está contribuindo para a construção de conhecimentos e significados pelos 

alunos. 

O Modelo Epistemológico Dominante identificado, neste capítulo, para o 

ensino do objeto estatístico, variabilidade, no Ensino Básico, está representado 

pela figura 23. Destacamos que este modelo, não realiza as associações que 

podem favorecer o aparecimento das discussões sobre a média e o que ela 

representa em um conjunto de dados. 

As mesmas discussões sequer são tratadas sobre as medidas de 

dispersão, que também são tidas como fórmulas matemáticas utilizadas em 

estatística.  
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Figura 24 - Modelo Epistemológico Dominante 

Percebemos a partir da análise praxeológica realizada nos livros didáticos, 

que grande parte dos exercícios propostos com objetivo de desenvolver o 

letramento estatístico, consideravam em grande parte como o tipo de tarefa, o 

cálculo das medidas de tendência central e medidas de dispersão, a construção 

de representação gráfica de dados fornecidos por meio da tabela de frequência, 

representações tabulares em que eram solicitadas a resposta a algumas 

questões. 

Deste modo construímos o modelo dominante com base na análise 

anteriormente citada, considerando as atividades por nós analisadas, observamos 

que o modelo dominante, considera apenas as relações entre medidas de 

tendência central, medidas de dispersão, representação gráfica, organização e 

análise de dados como suficiente para que ocorra o letramento estatístico. 

Portanto, na seção seguinte, apresentaremos a construção do Modelo 

Epistemológico Alternativo (MEA), dentro de uma estratégia tecnológica de 

Ensino, com suas interações e atividades propostas. 
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Capítulo 6- Construção do Ambiente  

Neste capítulo, apresentaremos as etapas que utilizamos para a criação do 

ambiente, e as interações que podem ser realizadas. Ademais construiremos o 

Modelo Epistemológico Alternativo, apoiado no Modelo Epistemológico de 

Referência, porém, com o acréscimo do ambiente informatizado. 6.1 Construção 

do ambiente Informatizado  

Consideramos o processo de análise para construção do ambiente, o 

capítulo 3 e 4 em que apresentamos respectivamente o Modelo Epistemológico 

de Referência (MER) e o Modelo Epistemológico Dominante (MED). Isso nos 

permitiu a criação do Modelo Epistemológico Alternativo (MEA), um dos objetivos 

dessa tese. A análise, neste caso, foi utilizada para determinar quais os requisitos 

ou características do público-alvo, assim como as dificuldades do assunto 

abordado, e propor uma mudança no modo como se trabalhar os assuntos 

referentes à estatística, mais especificamente, as medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e a relação  dessas duas com a variabilidade. 

Inicialmente pensamos em um ambiente que contemplasse nosso (MEA), e 

que permitisse observar inicialmente as concepções dos participantes sobre 

assuntos relacionados as medidas de tendência central, medidas de dispersão e 

a relação dessas duas com a variabilidade dos dados. 

. 
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Figura 25 - Modelo Epistemológico Alternativo proposto 
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Observe que consideramos o modelo inserido dentro da estratégia 

tecnológica para o ensino, denominada de ambiente informatizado para o 

letramento estatístico. Mantivemos nessa estratégia o que determinamos como o 

Modelo Epistemológico de Referência, acrescentando a utilização do software 

Geogebra como auxiliador, quer seja por meio dos apllets das atividades da 

segunda fase, ou pela tabulação encontrada no campo das atividades. 

6.2 Desenho do Ambiente  

O desenho do ambiente foi realizado pelo pesquisador ao desenvolver as 

telas utilizando programa específico para criar o ambiente e suas interações, a 

sequência de atividades contidas no ambiente e escolheu o software a ser 

utilizado para a implementação das atividades. 

Para a confecção deste ambiente, utilizamos diversos programas dos quais 

cabe destacar o criador de site Wix.com13, por permitir estruturar nosso trabalho. 

Esse programa é um editor de código aberto de HTML14 para o desenvolvimento 

de páginas da internet. Esta versão gratuita apresenta aos usuários uma interface 

simples, que facilita o manuseio de seus comandos ao utilizarem o programa.  

Nossa opção por este programa foi pela facilidade de utilização e por 

permitir o uso de imagens, links com outros documentos, com outros programas e 

outros sites. Além disso, não é necessário o conhecimento de códigos em HTML, 

uma vez que a construção da página é realizada por meio da inserção dos itens 

desejados.  

Outro programa contido neste ambiente foi o captador de tela presente no 

próprio Windows 10, utilizado para gerar os vídeos explicativos para cada uma 

das tarefas. Sua utilização permitiu a captura de vídeos, sons e figuras de 

qualquer coisa apresentada na tela do computador. Sejam elas partes da tela, 

janela ou área de trabalho, que podem ser gravados em um arquivo do tipo mp4. 

Para posteriormente serem reproduzidos no Windows mídia player ou outro 

software de reprodução de vídeo.  

 
13  Wix.com é uma plataforma online de criação e edição de sites, que permite aos 

usuários criar sites em HTML5 e sites Mobile 

14  HTML é a sigla de HyperText Markup Language, expressão inglesa que significa 

"Linguagem de Marcação de Hipertexto". Consiste em uma linguagem  de marcação utilizada para 
produção de páginas na web 
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Como recurso de edição e inserção de imagens no ambiente, utilizamos o 

Paint, também um recurso do próprio pacote office. O GEOGEBRA, um software 

de Geometria dinâmica, permitiu a execução das tarefas contidas nesse ambiente 

por meio da criação de apllet’s15 em Java, recurso disponível no próprio software, 

e posteriormente é enviado para o site denominado Geogebra.org16, que 

armazena arquivos deste tipo, utilizando a opção do salvamento do apllet gerado. 

Este apllet é acessado posteriormente no ambiente, por link criado no 

Geogebra.org, quando a atividade é enviada para o site. Esta atividade será 

acionada no ambiente informatizado, por meio um botão de acesso para buscar o 

arquivo armazenado no site Geogebra. 

O fato de optarmos pelos apllet’s em todas as realizações de tarefas 

geogebra, foi pelo fato de o usuário poder manipular as atividades, ainda que não 

tenha o software instalado em sua máquina, e fazer com que a manipulação do 

software não se tornasse um problema na resolução das tarefas. Isso se justifica 

por que inicialmente trabalhar com o software separadamente, para que 

posteriormente pudéssemos solicitar as construções via comandos geogebra, o 

que demandaria mais tempo para resolução das atividades e não consideramos 

ser um dos objetivos de nossa pesquisa. 

O Word,17 utilizado para gerar os documentos de anotações dos alunos 

para cada uma das tarefas, que também nos fornecerá dados para a análise, 

posterior. Esses protocolos deveriam ser baixados e salvos com outro nome para 

posterior envio, conforme orientações disponibilizadas no vídeo referente as 

anotações, além das gravações dos áudios dos participantes para posterior 

transcrição. 

Durante esta etapa, estávamos preocupados em gerar as telas de 

interação e elaborar um projeto que contemplasse o objetivo principal do trabalho: 

 
15 Um apllet é uma pequena aplicação executada em uma janela de uma aplicação 

(browser/appletviewer) 

16 Site que possibilita acesso a materiais, atividades gratuitas, simulações, exercícios, aulas 

e jogos para matemática e ciência 

17É um processador de texto produzido pela Microsoft Office Foi criado por Richard Brodie para 

computadores IBM PC com o sistema operacional DOS em 1983 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodie
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://pt.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
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criar um ambiente informatizado, composto por uma sequência de atividades e 

utilizar um software de geometria dinâmica, no caso o GEOGEBRA. 

Embora tenhamos elaborado um ambiente que pode ser utilizado como um 

ambiente virtual de aprendizagem, sua implementação ocorreu de modo 

presencial e, para testarmos a eficácia do ambiente como virtual, solicitamos aos 

sujeitos que revisitassem o ambiente apresentando as resoluções e comentários 

no modo virtual, no ensino e aprendizagem de medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e variabilidade. Utilizamos como aporte teórico a Teoria 

das Concepções de Balachef e Gaudin(2002) com objetivo de  proporcionar a 

mudança de concepções nos sujeitos participantes da pesquisa, criando 

conhecimentos e avançando para o conceito de variabilidade dos dados. 

A etapa de criação iniciou pela definição de todos os elementos primários 

de tela que iriam compor o ambiente e tinha a finalidade de orientar o processo de 

desenvolvimento, facilitando o papel do pesquisador como designer, conforme 

podemos observar na Figura 39 e Figura 40, o protótipo da tela de desenho do 

ambiente. 

O modelo descrito foi utilizado, julgando que as informações contidas na 

tela, link para o grupo de pesquisa, menu de interação entre páginas do ambiente, 

a página em que o usuário se encontra, descrição da página, possibilidades de 

interação da página e o link para o chat presente em todas as telas. Partimos para 

a próxima fase, na qual gerarmos um protótipo inicial, as possíveis interações no 

ambiente. 
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6.2 Telas Construídas  

A seguir, apresentaremos as telas de interação do ambiente, iniciando pelo 

esquema de informações presentes em cada uma das telas representado pela 

(Figura 26), seguido pelo desenho da tela para dispositivos móveis (figura 27). 

 

Figura 26 – Desenho da tela para desktop 
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Figura 27. Desenho da tela para dispositivo móvel 

 

O mapa de navegação do ambiente representado pela (Figura 28), 

estabelece as conexões internas entre os elementos que compõem o ambiente, 

ou seja a forma como o sujeito poderá utilizar esse ambiente.(grifo nosso) 
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Figura 28 - Mapa de Navegação do Ambiente 

Ao abrir o ambiente, o usuário encontrará a tela de (Figura 29) no desktop 

que mostra ao usuário objetivo do desenvolvimento desse ambiente, apresenta as 

possíveis interações iniciais e um link que conduzirá o usuário ao vídeo contido 

nessa tela. 

O link de vídeo apresentação é referente à explicação da tela que está 

aberta no momento, neste vídeo o pesquisador apresentará informações sobre o 

ambiente ao sujeito. Seu objetivo é deixar claro o que será realizado, além de 

comentar as ações do menu superior.  

Utiliza a própria tela para orientar o usuário sobre as ações efetuadas e 

resultados obtidos por essas ações. 
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Figura 29- Tela de apresentação aberta no Desktop 

A figura 30, apresenta a tela do ambiente quando utilizar o ambiente no 

aparelho mobile18 

 
18  Dispositivos móveis, celulares com sistema Androi ou Ios 



136 

 

 

 

Figura 30 - Tela de Apresentação aberta no dispositivo móvel. 

Na sequência, comentaremos as telas abertas, conforme as opções 

realizadas pelo usuário no menu superior. Note que o menu (superior) estará 

presente em todas as telas do ambiente, permitindo o acesso a todas as páginas 

de qualquer ponto do ambiente de modo aleatório. 

O link sair, disponibilizado no menu superior da tela apresentação (Figura 

29) e também presente nas demais telas, conduzirá o usuário à tela final (Figura 

31), informando que está deixando o ambiente e as opções presentes na tela. 

(grifo nosso) 
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Figura 31 - Tela sair do ambiente no Desktop 

Na tela sair, deixamos disponível a opção de retornar a qualquer tela que 

deseje, ou seja, a qualquer tela do ambiente, mas caso o usuário queira sair 

definitivamente poderá selecionar o site de busca disponível ou, fechar a tela e 

sair do ambiente. (grifo nosso). 

Apresentamos a seguir a (figura 32), referente a tela sair, aberta para os 

dispositivos moveis. 
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Figura 32 - Tela sair no dispositivo móvel 

Apresentaremos as outras opções do menu superior da tela em ordem de 

acesso, muito embora, as escolhas poderão ser realizadas de modo aleatório 

tanto no menu superior, como nos casos das tarefas, vídeos, anotações, que 

possuem links de condução dos usuários a outras páginas as quais 

apresentaremos posteriormente.  

Ao optar pelo botão atividades, abrirá a tela referente à resolução de 

atividades (Figura 33).  

Nesta tela, também é fornecida ao usuário, a opção de realizar a leitura das 

atividades presentes no ambiente, numeradas de 1 até 8. Neste caso 

apresentaremos duas das atividades disponíveis no ambiente, posteriormente, 

apresentaremos as demais atividades e seus respectivos objetivos. 
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Figura 33 - Tela das Atividades no Desktop 

Observe que, temos uma relação das atividades de 1 a 8, que podem ser 

escolhidas aleatoriamente para serem solucionadas, apresentadas nas duas 

versões Desktop e dispositivos móveis. 

A figura 34, apresenta a tela das atividades aberta em dispositivos móveis. 

 

Figura 34 - Tela das Atividades para dispositivo móvel 
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o aluno que fizer a opção pelo botão dos vídeos, abrirá a tela no Desktop 

representado pela Figura 35, em que o usuário poderá assistir ao vídeo 

explicativo de cada uma das tarefas geogebra disponibilizados na tela, vídeo 1 

para a atividade1 e assim sucessivamente. 

 

Figura 35. Tela todos os vídeos para o desktop 

O mesmo ocorrerá quando o usuário estiver em dispositivos móveis cuja 

tela está representada pela figura 36. 

 

Figura 36 - Tela de vídeos no dispositivo móvel 

Para realizar as anotações referentes às tarefas do ambiente, o usuário 

poderá optar pelo botão anotações, este abrirá a tela representada pela (Figura 

37). 
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Nesta tela, as escolhas serão realizadas também de forma aleatória como 

nas demais, e o usuário poderá utilizá-las para conferir quais atividades já foram 

realizadas, pois, ao salvar as anotações, estas aparecerão de forma alterada na 

tela. 

 

Figura 37. Tela das anotações no Desktop 

O ambiente é composto por oito atividades e todas aí inseridas, propõem 

ao usuário a realização de uma tarefa e, posteriormente, as anotações referentes 

a ela. Como as anotações serão de suma importância para nossas análises, o 

usuário será lembrado para realizar suas anotações, tanto no vídeo explicativo 

como nas tarefas contidas no ambiente. Distribuiremos também a impressão da 

folha de anotações, para que, caso queiram realizá-la utilizando a escrita, isso 

também seja possível. 

A figura 38, apresenta a tela das anotações em dispositivos móveis, que 

também disponibiliza as mesmas opções da tela do desktop. 
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Figura 38 - Tela das anotações para o dispositivo móvel 

A tela do conteúdo (Figura 39), mostra ao usuário o conteúdo presente no 

ambiente e o software utilizado para confeccionar as atividades propostas. 

 

Figura 39 - Tela do conteúdo presente no Ambiente 
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O mesmo ocorrendo com a (Figura 40), que representa a tela do ambiente 

quando o mesmo é aberto em dispositivos móveis. 

 

Figura 40 - Tela Conteúdos quando aberta em dispositivos móveis 

Para realizar as tarefas do ambiente, o usuário poderá optar pelo botão 

geogebra disponibilizado no menu superior, este abrirá a tela representada pela 

(Figura 41). 

 

Figura 41 - Tela das tarefas Geogebra para o Desktop 
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Nesta tela, temos a tabulação de nosso questionário criado no google 

formulários e relação das tarefas geogebra de 6 à 8, que serão escolhidas de 

modo aleatório pelo usuário, como nas demais telas, para posteriormente serem 

solucionadas. 

A tela das tarefas Geogebra nos dispositivos móveis está representada 

pela (Figura 42). 

 

Figura 42 - Tela das tarefas Geogebra em dispositivos móveis 

Caso a opção do usuário seja pelo botão Fórum, abrirá uma tela 

representada pela (Figura 43), na qual disponibilizamos a interação do usuário 

com o responsável pelo acompanhamento da resolução das tarefas e envio de 

respostas. Tela utilizada como meio de comunicação, para possíveis retiradas de 

dúvidas em relação ao ambiente, suas interações e dúvidas em relação as tarefas 

geogebra do ambiente.  

Para cada uma das atividades, mediante a um cadastro de email, 

disponibilizamos um espaço para o envio de possíveis dúvidas ou sugestões 

referentes a atividade solucionada, de modo que poderão ser realizadas 

contribuições não somente entre o professor responsável por analisar as 

atividades, como também, entre os participantes do estudo.  
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Deste modo acreditamos possibilitar um trabalho colaborativo entre os 

participantes, que poderão responder estando on-line, ou ao abrirem o ambiente, 

ao verificar as mensagens postadas e assim, possam realizar a sua contribuição 

nesse campo do ambiente.  

 

Figura 43 - Tela do Fórum no Desktop 

A tela do Fórum para os dispositivos móveis está representada pela (Figura 

44), que contempla as mesmas opções da tela utilizada no Desktop. 

 

Figura 44 - Tela Fórum para os dispositivos Móveis 



146 

 

 

Para realizar as anotações no fórum, é solicitado um cadastro inicial de e-

mail e senha, para que possamos entrar em contato posteriormente caso seja 

necessário. A partir desse cadastro, será possível acessar os fóruns de todas as 

atividades e realizar um post para a atividade em resolução, nos enviando as 

dificuldades encontradas durante a resolução de cada uma das atividades, pode-

se anotar também as resoluções caso queira, sugestões para a atividade e 

possível interação com os usuários, por meio do comentário dos posts feitos no 

ambiente.  

O mesmo ocorre quando acessamos o chat, representado pela figura 45, 

que permite ao usuário esclarecer dúvidas em relação a atividades ou 

procedimentos a serem realizados no ambiente. 

 

Figura 45- Tela aberta para o chat no Desktop 

O mesmo ocorre na tela do aparelho mobile quando acionamos o link que 

aparece em todas as telas representado pela figura 46. 

 

Figura 46 - Link para o chat no aparelho mobile 
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Ao utilizar este chat, o usuário e o pesquisador se estiverem on-line, 

poderão trocar informações e esclarecer possíveis dúvidas, enviar arquivos, 

imagens, mas caso somente o usuário esteja on-line, será emitida uma 

mensagem por meio do celular ao pesquisador, que poderá responder no mesmo 

instante, ou responder posteriormente, quando o pesquisador acessar o ambiente 

e verificar os questionamentos enviados, uma vez que será realizado um cadastro 

do endereço eletrônico do usuário para o posterior contato, via email ou, por meio 

da resposta enviada no próprio chat. 

Dando sequência as escolhas possíveis do sujeito, se optar por assistir o 

vídeo referente a atividade 1, será aberto um o vídeo explicativo da atividade, cuja 

tela está representada pela (Figura 47). 

 

Figura 47 - Classificação de variáveis, vídeo da atividade 1 

O objetivo deste vídeo será mostrar ao usuário como proceder para realizar 

a atividade descrevendo brevemente a atividade que será resolvida. Lembramos 

que será possível ao usuário, a qualquer momento, interromper a apresentação 

de qualquer vídeo, basta fechar para retornar a tela da escolha de vídeos ou 

escolher outras opções do ambiente. 
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Após ter assistido o vídeo e solucionada a tarefa, a opção por anotação 

desta atividade será a próxima etapa e nesta tela mostramos um arquivo de texto 

representado pela Figura 48, que será aberto automaticamente para cada 

atividade que o usuário for solucionar e acionar as anotações referentes a tarefa 

solucionada.  

Neste documento, serão gravadas todas as anotações observadas pelos 

usuários para serem enviadas por e-mail para realização de nossa posterior 

análise, quando for o caso de utilização on-line ou envio posterior caso não 

consiga realizar no momento da discussão.  

 

Figura 48 - Classificação das variáveis, Anotações da Atividade 1 

Para realizar as anotações, será necessário a habilitação da edição, 

presente no canto superior direito do documento, somente após a habilitação as 

anotações serão realizadas e devem ser salvas como um arquivo de nome 

diferente em seus documentos para o posterior envio. 

Lembramos que as demais atividades possuem os elementos que 

descrevemos para a atividade anterior, sendo assim, na sequência 

apresentaremos as demais atividades e seus respectivos objetivos. 

No próximo capítulo apresentaremos as atividades contidas no ambiente, 

as respectivas análises e nossas considerações finais
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Capítulo 7- As Atividades e suas análises 

Apresentamos neste capítulo as atividades propostas no ambiente e suas 

respectivas análises. Iniciando pelas atividades destinadas ao levantamento das 

concepções na primeira fase da pesquisa por meio das atividades 1,2,3,4, do 

questionário criado com a utilização do formulário google, objetivo da atividade 2, 

cujos dados apresentados, auxiliaram na elaboração das atividades que 

denominamos segunda fase, composta pelas atividades  6,7 e 8, que utiliza applets 

construídos com o Geogebra. 

7.1 Apresentação das atividades  

Iniciaremos a apresentação da atividade 1, que se ocorrerá da seguinte 

forma: inicialmente, o usuário abrirá a tela da atividade; em seguida, deverá assistir 

ao vídeo explicativo da atividade em que o pesquisador com áudio e imagem da 

atividade informa o que deve ser realizado, o modo de proceder para salvar as 

alterações e, posteriormente, enviá-las por email caso a opção seja para a utilização 

do ambiente de modo on-line.  

Portanto esta apresentação será para deixar claro ao leitor como se soluciona 

cada uma das tarefas propostas. Escolhemos a atividade inicial que se trata de um 

documento em word em que solicitamos aos sujeitos a criação de um questionário 

perfil, para a turma de licenciatura em matemática. 

O objetivo desta atividade foi observar por meio das discussões e anotações, 

as concepções dos sujeitos, referentes as variáveis estatísticas. Esperávamos que 

soubessem diferenciá-las entre qualitativa (nominal e ordinal) e quantitativa (discreta 

e contínua). E esperávamos que o fato desses sujeitos trabalharem em duplas, 

fosse um motivador de discussões a respeito da classificação das variáveis dentro 

do questionário, quando em sua elaboração. 

A figura 49, representa a tela da atividade1 e respectivamente o protocolo de 

anotação da atividade, que será aberto ao selecionar a anotação1, em nosso caso 

por uma questão de escolha, os protocolos de anotações serão todos impressos e 

entregues as duplas.  
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Figura 49 - Clasificação de variáveis, Atividade 1   

Apresentaremos a seguir a transcrição do áudio da primeira dupla que 

escolhemos para análise das concepções encontradas considerando a concepção 

nos termos de Balacheff (2002), a dupla analisada é a formada por Ronaldo e 

Marcia, 

 A primeira dupla analisamos o arquivo por AUDIO – AUD0007 gravado no 

primeiro encontro com as duplas. Este se refere a criação e Classificação das 

variáveis do questionário perfil dos alunos do curso de licenciatura em matemática 

atividade 1, proposta no ambiente. Para identificar os sujeitos, utilizaremos as letras 

R e M. 

Consideramos interferir nos diálogos, para modelizar as concepções quando 

encontrarmos alguma característica de concepção, mesmo que ela se repita ao 

longo do áudio. 
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Protocolo da atividade 1 – Dupla Ronaldo e Márcia  

Ronaldo, 48 anos 
Márcia, 27anos 

Conteúdos Estatísticos: 

- Classificação de Variáveis 

Variáveis Didáticas: 

-Utilização de tecnologia, calculadora, computador, celular, para realização da 

atividade; 

- Seção presencial ou a distância; 

- Preenchimento da tarefa: papel e lápis ou no ambiente Discussão de 

respostas entre as duplas participantes, preenchimento das respostas em protocolo 

ou no ambiente. 

Campo de problemas: 

-Elaboração de Questionário (Linguagem), Elaboração de questões (aspectos 

da Estatística),  

Conjunto de Representações: 

- Oral, escrita (língua materna) 

Operadores e estrutura de controle: 

- Serão relacionados para cada uma das concepções mobilizadas no quadro 

21. 

No caso da atividade 1, não teremos o protocolo dos sujeitos, uma vez que 

foram orientados a realizar a discussão das questões em dupla, gravando o áudio 

das discussões, considerando as variáveis estatísticas para a gerar o questionário a 

ser utilizado para a pesquisa, apresentaremos neste caso a transcrição dessas 

discussões para o levantamento das possíveis concepções. 

Posteriormente realizaremos a descrição dessas concepções detectadas na 

primeira atividade. 

 



152 

 

 

Quadro 20- Transcrição e concepções da atividade 1 

Produção Oral Possível Concepção 
Encontrada 

01:00 R: Sexo qualitativa nominal 

03:00 M: a idade é quantitativa, é 
quantitativa discreta pois possui 
intervalo, 

M: a motivação o que fez a pessoa vir 
ao curso aí é complicado pois depende 
mas também é uma qualidade, agora 
ela é nominal ou é ordinal,  

R:  essas palavras o entendimento está 
meio difícil porque a gente não lidando 
com essas questões,   

18:00 M: mas ó a motivação gora 
porque eu acho que é uma qualidade 
por que, você não está contando ela 
não é uma qualidade ou obedece uma 
ordem 

R:  é motivação é uma qualidade e 
nominal de nome 

20:00 M: ela é normal ou é ordinal, ela 
tem uma qualidade, ou obedece  uma 
ordem. 

R: motivação está ligado a uma pessoa, 
não existe” motivação ao relento.  

25:00 M:  é, porque você não tem como 
contar ela, a motivação é uma 
qualidade,  mas aí ela é normal ou é 
ordinal, ela é normal obedece uma 
ordem, nominal ela não tem uma ordem 
ela pode ser intensa ou menos intensa”. 

 

Quanto a questão 

30:00 M: Se trabalho, ou não, é uma 
quantidade né, pois vamos contar 
quantas pessoas trabalham, ou não, 

M:  agora ela é discreta ou contínua? 

R: se trabalha ela é discreta 

M:  eu acho que é ela é contínua”, 

R: é contínua”. 

45:00 M: Meio de transporte, também é 
uma quantidade, 

R: meio de transporte…...  

M: é também quantitativa,  

M: e é contínua também 

 

03:00 Concepção (CM1) 

 

 

 

 

18:00 Concepção (CM2) 

 

 

20:00 Concepção (CM3) 

 

 

25:00 Mantém (CM2) 

 

 

 

 

30:00 Concepção (CM4) 

 

 

 

45:00 Mantém a Concepção 

(CM4) 
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R: meio de transporte está ligado a 
suponhamos renda,  

M: e renda, renda é o que? 

50:00R: renda é uma variável contínua, 

  

55:00 M: quantitativa discreta, por que 
um ganha uma coisa, o outro ganha 
outra coisa 

 

60:00 R: é uma variável qualitativa, pois 
depende da renda, se ela é instruída 
ela tem uma renda maior se menos 
instruída tem uma renda menor  

 

 

M: você acha então  que a gente tem 
que perguntar é.. se estudou  em 
escola 

R: escola pública ou particular? Aí, está 
relacionado a renda né. 

M: então e você acha que temos que 
fazer esta pergunta 

M: está também é uma pergunta 
qualitativa ou quantitativa 

R:  a escola pública é a escola pública 
de nível até segundo grau ela é 
considerada uma escola não muito boa 
porquê…... 

M: estou achando esse treco muito 
difícil. 

R: é a escola pública até tempos atrás 
ela era considerada escola boa, mas 
hoje é considerada desqualificada em 
relação a escola particular, porquê, 
porque os professores que vão para 
escola pública são menos qualificados 
aí o que acontece, o aluno de 
escola recebe uma quantidade de 
conhecimentos menores que os alunos 
da escola particular 

70:00 M: acho que não é desqualificado 
ele não tem é estímulo 

R: seria uma variável qualitativa 
contínua 

M: contínua eu acho  que é discreta 

R: discreta porquê? 

M: porque….não sei risos... 

 

 

50:00 Concepção (CR1) 

55:00 Mantém a Concepção 

(CM4) 

 

60:00 Mantém a Concepção 

(CM4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70:00 Mantém a Concepção 

(CM4) 
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R:  porque o conhecimento você vai 
adquirindo continuamente se não é um 
negócio discreto, alguém vem e te dá 
uma informação….. 

M: mas aqui ó,  pensa bem a gente não 
está falando do conhecimento adquirido 
na escola mas estamos falando se ele 
estuda na escola pública ou não. 

R: ah sim, entendi ai nós pulamos…. 

M: a gente não está falando do 
conhecimento, mas sim se estuda lá ou 
não 

R: ah sim, eu estou dando uma 
informação que não serve para esta 
pergunta 

80:00 M: estudou em escola pública é 
quantitativa 

R: quantitativa 

M:  contínua 

R: que mais 

M:  tem que fazer mais perguntas, 
quantas perguntas ele quer 

R: ele disse quatro, cinco …. o leque 
vai aumentando 

R: qual pergunta mais, suponhamos 
porque você quer ser professor? 

M: ai está motivação, essa pergunta 

R: a é esta dentro da motivação 

R: trabalho, meio de transporte, renda 

M: ao invés de ir por essas perguntas 
podemos perguntar você acha 
matemática difícil? nesta linha que você 
está falando? 

R: pode ser né 

M: ai essa uma pergunta é o que? 

R: e ai o que colocamos nas respostas? 

M: eu acho a matemática difícil, mas 
ela é legal porque tem uma sequência 
lógica 

R :tem uma sequência lógica 

M: é ela é cumulativa 

M: hoje é a amanhã é b, ela sempre 
será aquilo que ficou definido 

R: uma vez que  

95:00 M: acha matemática difícil é uma 

 

 

 

 

 

80:00 Mantém a Concepção 

(CM4) 
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pergunta qualitativa 

R: é qualitativa 

M: ela é cumulativa 

R: uma vez que conhecido aquilo você 
não esquece mais 

100:00 M: acha a matemática difícil é 
uma pergunta qualitativa 

104:00 R: é uma pergunta qualitativa 

 

106:00 M: ou quantitativa 

R: acha matemática difícil…... 

M: se acha que é qualitativa normal ou 
ordinal 

107:00 R: ela é qualitativa ordinal 

 

M: ou ela é quantitativa 

R: ordinal né 

M: agora já confundi tudo em minha 
cabeça 

R :mas aqui não entraria se estudou em 
escola pública 

M: mas se estudou em escola pública já 
é exclusiva …. 

R: seria o primeiro nível, escola pública 
não posso pagar, escola particular 
posso pagar, uma qualidade tem 
alguma coisa a ver, 

115:00M: quantitativa contínua, você 
vai contar quantos alunos né estudou 
em escola pública 

R:matemática difícil é uma qualidade 
nominal 

Márcia: é uma qualidade achar difícil ou 
não 

M: tem mais perguntas? 

R :quantas nós fizemos? 

M:oito 

R: que mais que a gente pode por ai? 

M:  dentro da linha de matemática 

R: perfil dos alunos de matemática, 
nominal, discreta, contínua…. 

M:  a importância que a matemática 
têm….  

R: a importância da matemática no 

95:00 Concepção (CM5) 

 

 

100:00 Mantém Concepção 

(CM5) 

104:00 Mantém Concepção 

(CM5) 

 

106:00 retorna à Concepção 

(CM4) 

 

107:00 Retorna a Concepção 

(CM5), com confusão na 

classificação entre ordinal e 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 

115:00 retorna a concepção 

(CM4) 
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desenvolvimento humano 

M:mas como se pergunta isso 

R: a importância da matemática. 

M :para o aluno 

M: aluno não gosta de matemática, 
acha difícil não se empenha em 
aprender, a não se pode generalizar, 

120:00 R: mas aí entra o fator 
motivação, se ele tiver uma motivação 
em casa dos pais aí altera seu 
interesse. 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, o quadro 21, referente a descrição das concepções 

encontradas na aplicação da primeira atividade, os respectivos operadores e 

estrutura de controle para cada uma delas.  
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Quadro 21- Análise das concepções encontradas na atividade 1 - Ronaldo e Márcia 

Primeira Seção, Atividade 1- Análise das Concepções transcritas no Áudio de Márcia e Ronaldo  

Concepção Descrição pois não existe protocolo Operador (R) Estrutura de Controle (∑) 

CM1 Considerar o Número natural como saltos. 

 

Número é quantitativo 

 

Se existe intervalo entre os 
valores é uma variável 
quantitativa discreta 

CM2 Considerar o fato de não poder contar a 
variável ser qualitativa 

Se não existe a possibilidade de 
contagem, a variável é qualitativa 

Não ser possível efetuar a 
contagem das frequências. 

CM3 Uma variável qualitativa nominal, refere-se à 
qualidade já a qualitativa ordinal uma ordem 

Pode aparecer ou não uma 
ordenação 

Para variável qualitativa ordinal 
existe possibilidade de ordenar,  

Caso não exista a possibilidade 
de ordenaçãp qualitativa 
nominal 

 

CM4 

30:00 Confundir a variável qualitativa com a 
variável quantitativa. 

 

45:00 Confusão quanto a variável estatística 
utilizada e a Classificação da variável 
qualitativa de maneira equivocada. 

 

115:00 Confusão entre a variável qualitativa 
e a variável quantitativa. 

Confunde a frequência da variável 
qualitativa, com a variável 
quantitativa contínua, ser possível 
realizar contagem 

 

O conhecimento é quem 

determina a variável contínua.  

 

considerar a disciplina com 
acúmulo de conteúdos 

se posso contar a variável ela é 
quantitativa 

 

considerar o conhecimento 
como contínuo, na verdade a 
organização dos conteúdos de 
modo linear, o faz entender que 
o conhecimento é linear. 

Categorizar como ser fácil ou 
difícil a disciplina e manter uma 
ordem de conteúdos 

115:00 considerar quantitativa 
continua pelo fato de manter 
uma determinada ordem 

CR1 Considera de modo Correto a variável Observar os valores e considera Se agrupar então forma um 
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quantitativa contínua como contínuos intervalo de valores 

CM5 Considera de modo Correto a variável 

qualitativa 

Existe uma qualidade para 

variável 

Observar o fato de poder 

realizar contagem 
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Consideramos interferir nos diálogos, para modelizar as concepções 

quando encontrarmos alguma característica de concepção, mesmo que ela se 

repita ao longo do áudio. 

Protocolo da atividade 1 – Dupla Aparecido e Solange  

Aparecido, 52 anos 
Solange, 43anos 

Conteúdos Estatísticos: 

- Classificação de Variáveis 

Variáveis Didáticas: 

-Utilização de tecnologia, calculadora, computador, celular, para realização 

da atividade; 

- Seção presencial ou a distância; 

- Preenchimento da tarefa: papel e lápis ou no ambiente Discussão de 

respostas entre as duplas participantes, preenchimento das respostas em 

protocolo ou no ambiente. 

Campo de problemas: 

-Elaboração de Questionário (Linguagem), Elaboração de questões 

(aspectos da Estatística),  

Conjunto de Representações: 

- Oral, escrita (língua materna) 

Operadores e estrutura de controle: 

- Serão relacionados para cada uma das concepções mobilizadas no 

quadro 23 

A segunda dupla analisamos o arquivo por AUDIO – AUD0009 também 

gravado no primeiro encontro com a dupla Aparecido e Solange, este se refere a 

criação e Classificação das variáveis do questionário perfil dos alunos do curso de 

licenciatura em matemática atividade 1, proposta no ambiente. Para identificar os 

sujeitos, utilizaremos a letra A e S durante a transcrição do áudio. 
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Quadro 22 - Concepções encontradas na atividade 1- (Aparecido e Solange) 

Produção Oral Possível Concepção Encontrada 

A:Bom então vamos lá, é o que são variáveis 
estatísticas e como elas se classificam? 
S :Hã, e você escreveu que são? 
05:00 A:é variáveis eu tô procurando uma 
definição, são valores atribuídos a 
determinadas incógnitas certo? 
s: isso 
A: mas se estão perguntando o que é variável 
estatística, a gente pode falar o seguinte, são 
valores atribuídos a determinadas... 
s: determinada, valores, seria? 
A:não, valores? 
S: valores não referente a números,  
A: não são…, não são…., variáveis estatística 
como a pode definir isso, qualitativa, 
quantitativa, discreta, contínua, nominais e 
ordinais, como a gente pode definir isso aí? 
s: ah você já colocou  aqui, são valores 
atribuídos a determinadas pesquisas? 
A: não determinadas incógnitas, isso são 
definição de variáveis, o  que são variáveis? 
S:definição de  estatística? 
20:00 A:você tem 2x+1=6, o x é sua variável, 
para eu saber se minha equação é verdadeira, 
eu tenho que atribuir valores a uma incógnita, 
dentro de uma função. 
A: então eu posso dizer que são valores 
atribuídos a uma determinada icógnita dentro 
da estatística 
s: não  sei. 
25:00 A: e se classificam em dois grupos  
s: e esses dois grupos se subdividem 
A: que são  quantitativas e qualitativas, sendo 
esses subdivididos em 
S;  subgrupos 
A: subdivididos em subgrupos de quantitativas 

discretas e quantitativas contínuas e um outro 

grupo de qualitativa... 

S: nominais e ordinais 

A: nominais e ordinais, beleza, depois 

passamos isso a limpo 

S: mas quando elas são discretas ou contínuas 

A: olha eu acredito que discreto é aquilo que 

não podemos falar. 

S: mas e contínuo pode? 

35:00 A: acho que está meio que escondida a 
variável discreta, sabe quando a gente fala que 

temos que ser discretos. 

 

 

 05:000 Concepção (CA1) 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 Mantém concepção (CA1) 

 

 

 

25:00 Concepção (CA2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

35:00 Concepção (CA3) 

 

40:00 Concepção (CS1) 
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40:00 S: bom acho que não tem nada a ver com 
a palavra, mas sim como podemos contar as 
coisas entendeu? 
A: Mas ser discreto não é saber das coisas e 
não falar? 
S: Mas eu acho que para estatística deve ser 
diferente isso aí. 
A: e o que são medidas de tendência central? 
50:00 S: ah, é a moda, média e mediana 

 
A: mas não perguntou quais são, mais o que 
são? o que são é diferente de quais são 
s: é o que são? 
A: medidas de tendência central, como a gente 
pode definir isso aí? o que são medidas de 
tendência central?  
A: como podemos …. deu uma travada aqui? 
posso pegar uma definição de moda, média e 
mediana? 
S: é isso que eu ia falar, se já é a moda, média 
e mediana 
60:00 A: então mais são o quê isso aí, são três 
vertentes certo, mas essas três vertentes se 
unindo, serão as medidas de tendência central, 
mas o que são medidas de tendência central? 
são parâmetros para o que? são...são 
parâmetros para análise estatística? é isso 
A:vamo tentar ver se a gente consegue 
elaborar…. 
S: elaborar uma frase 
A: elaborar uma coisa dissertativa, para poder 
descrever,  acho que isso seria muito  
interessante. 
Uma coisa é você dizer eu sei que é isso,  mas 
para que serve isso. O que vai me levar isso, 
que são essas coisas, o quê São essas 
medidas.  São cálculos ?  
S:são medidas que  servem de parâmetros.. 
70:00 A: que vê ó, o que são medidas de 
tendência central, servem de parâmetros, são 
cálculos, são resultados é…. obtidos através de 
cálculos matemáticos é… 
S: para servir de parâmetros… 
A: é , que servem como base estatísticos 
 parâmetros  
A: não é base estatístico, que serve como base 
em estatística, proveniente do resultado obtidos 
através de moda, média e mediana. 
A:não é base estatístico, que serve como base 
em estatística, proveniente dessas operações 
matemáticas obtidos em moda, média e 
mediana. Beleza 
S:hã hã 
A: o que é medida de dispersão? 
S: o que são medidas de dispersão que eu nem 
lembro mais… 
95:00 A:deixa eu tentar lembrar...é medidas de 
dispersão você tem o desvio padrão e espera aí 
deixa eu lembrar. 

 

 

 

50:00 Concepção (CS2) 

 

 

 

 

 

 

60:00 Concepção (CA4) 

 

 

 

 

 

 

 

70:00 Concepção (CA5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95:00 Concepção (CA6) 
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100:00 S: variação? 
A:é acho que é isso. Pronto terminamos essa 
parte. 

100:00 Concepção (CS3) 
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Quadro 23 - Análise das Concepções da atividade 1 Dupla Aparecido e Solange 

Primeira Seção, Atividade 1 - Análise das Concepções transcritas do Áudio de Aparecido e Solange 

Concepção Descrição Operador Estrutura de Controle (∑) 

CA1 Apresentar a definição de variável observada na disciplina de 
álgebra 

Se é incógnita é álgebra a palavra variável que o remete 
lembrar de álgebra 

CS1 Associação com o fato de poder estabelecer contagem, e o tipo 
de variável realizado de modo correto. 

posso executar contagem da 
variável 

Se estabeleço contagem a variável 
pode ser discreta. 

CS2 Reconhece as medidas de tendência central medidas de tendência central. as palavras moda, média e mediana.  

CA2 Define a média, moda e mediana como parâmetros para análise As medidas de tendência central 
são parâmetros.  

Com as medidas de tendência 
central eu posso realizar uma 
análise estatística.  

CA3 As medidas de Tendência central são: resultados obtidos por 
meio de cálculos matemáticos 

Posso utilizar o Cálculo para 
determinar 

Conhecimento da Fórmula para o 
Cálculo. 

CA4 Reconhece o desvio padrão como medida de dispersão Memorizou a relação existente entre 
o desvio padrão e a medida de 
dispersão. 

a medida de dispersão na disciplina 
de estatística 

CS3 Apresenta a palavra Variação, ligada a medidas de Dispersão Se tenho desvio padrão tenho 
variação. 

Considera a variação de valores 
como dispersão 
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No caso da CS1, observamos duas concepções sobre o mesmo conteúdo, 

indicando um possível conhecimento sobre a variável discreta. 

Com relação às medidas de tendência central e dispersão esta dupla 

reconhece quais são as medidas de dispersão, mas não conseguem explicitar o 

que são, mesmo apresentando saber a diferença entre os questionamentos de o 

que são e quais são. 

Criaremos categorias para as concepções encontradas concepções nesta 

primeira atividade, de modo a associá-las as classificações das variáveis e as 

medidas de tendência central e medidas de dispersão 

Com relação ao conhecimento tecnológico presente, destacamos para esta 

atividade, o fato de que, embora tenhamos disponibilizado outros canais de 

comunicação dentro do próprio ambiente, as anotações foram realizadas em 

protocolos impressos, e acreditamos que não as realizaram no ambiente, por que 

não gostam de digitar respostas e ao menos um sujeito de cada dupla, tinha 

dificuldade ao abrir um documento, baixá-lo e salvar com outro nome para o 

posterior envio, conforme orientações apresentadas no ambiente informatizado. 

O conhecimento específico do conteúdo também necessita ser melhor 

trabalhado, pois embora existam as concepções, elas são confusas, os sujeitos 

não conseguem identificar corretamente quais são as variáveis estatísticas. 

Apresentaremos na sequência a segunda atividade disponibilizada no ambiente, 

nesta atividade, propusemos as duplas a construção de um questionário único, 

que contemplasse as variáveis solicitadas na atividade 1, e que estas questões 

fossem apresentadas, por meio de um formulário gerado no google formulários, 

enviado aos colegas de classe e aos participantes desse estudo, para o 

levantamento dos dados que utilizaríamos em nossa pesquisa. 

As concepções apresentadas por Márcia, CM1, CM2, CM3 e CM4 estão 

ligadas ao conhecimento específico do conteúdo sobre variáveis qualitativas e 

quantitativas, porém, de modo equivocado, pois existe uma confusão quanto a 

frequência de uma variável, mesmo que qualitativa, ser considerada como 
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quantitativa pelo simples fato de aparecer uma frequência de ocorrência dessa 

variável, quando a mesma é apresentada em uma tabela de frequências. 

A concepção CM4, é a que mais aparece para Márcia, e representa uma 

confusão entre as variáveis qualitativa e quantitativa, o que demonstra pouco 

conhecimento do conteúdo. O fato de não ter utilizado o ambiente para realização 

da tarefa em dupla, indica um baixo conhecimento tecnológico, uma vez que 

apresentamos o ambiente e nos colocamos a disposição para auxiliá-los caso se 

fizesse necessário. 

Já as áudio gravações apresentadas pela segunda dupla que nos 

apresentaram as concepções mais ligadas as medidas de dispersão, medidas de 

tendência central, e ampliam a discussão para o termo variação. 

Esta dupla apresenta um conhecimento específico dos conteúdos e, 

embora apresentem discussões mais aprofundadas em relação ao questionário 

que lhes foi proposto, tem dificuldades com relação a definição das variáveis 

estatísticas, confundindo-as com incógnitas da álgebra neste caso a CA1. 

Figura 50 - Gerando formulário eletrônico 

 

Fonte: O autor 

O objetivo desta atividade, foi apresentar aos sujeitos da pesquisa, o modo 

como coletar de maneira mais rápida os resultados da tabulação de um 
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questionário, utilizando para isso ferramentas tecnológicas para gerar e tabular os 

dados. 

Nesta situação, existe a possibilidade de enviar o link do questionário por 

meio do próprio dispositivo móvel (celular), de modo que ao terminarmos de 

confeccioná-lo, já dispararíamos o respectivo link para que o questionário fosse 

respondido e apresentasse a tabulação de modo simultâneo. 

Desta forma, estaríamos evitando alguns problemas do tipo: 

• Esquecimento dos questionários realizados em folhas; 

• Um tempo maior no processamento da tabulação; 

• Problemas relacionados a responsabilidades pelos materiais  

Com essa atividade, esperávamos que houvesse a discussão dos 

envolvidos, sobre quais questões contemplariam as variáveis requeridas na 

atividade 1, além de proporcionar o trabalho com a criação e envio do 

questionário, feito on-line e obtenção de resposta com mais agilidade.  

Acreditamos ainda, que a possibilidade de obter uma planilha com os 

dados já tabulados por questão, fosse um facilitador para a criação da tabulação 

utilizando o software Geogebra. 

Ressaltamos que uma das possíveis dificuldades que poderemos encontrar 

com essa proposta, é o desconhecimento dos sujeitos, na criação e envio desse 

questionário. Deste modo, disponibilizamos um link na própria atividade, que 

direciona a um link explicativo, de como proceder para a criação desse formulário 

utilizando o google. Nesse momento estamos supondo que o conhecimento 

tecnológico de como elaborar o formulário ainda não tenha sido construído. 

Salientamos ainda que durante a criação do questionário e obtenção dos dados, 

inserimos as atividades 3 e 4, que tiveram por objetivo o levantamento de 

concepções sobre as medidas de tendência central, mais especificamente a 

média e a mediana, essas atividades, exploraremos a seguir. 

O questionário gerado pelos participantes, pode ser consultado pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/1Vqdi69UIsRQJxazvM8moUWE9g5q3vHF_wlNP

zKYfSpQ/edit?usp=sharing, e a figura 51,representa a tela inicial para o 

https://docs.google.com/forms/d/1Vqdi69UIsRQJxazvM8moUWE9g5q3vHF_wlNPzKYfSpQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Vqdi69UIsRQJxazvM8moUWE9g5q3vHF_wlNPzKYfSpQ/edit?usp=sharing
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questionário construído pelos participantes, que continha .vinte oito questões, 

com objetivo de conhecer o perfil de uma das turmas de licenciandos em 

matemática da Instituição em que foi desenvolvida a pesquisa. 

Figura 51 - Questionário gerado no google formulário 

 

Fonte: O autor 

Lembramos que este questionário servirá de subsídio para o levantamento 

dos dados da tabulação, presente no Ambiente Informatizado e para a realização 

das atividades 6, 7 e 8. Continuaremos apresentando a atividade 3, presente no 

ambiente e as respectivas análises. 

Observamos a dificuldade em acompanhar a instrução para a criação do 

questionário, o que demandou uma espera maior que a projetada para esta etapa, 

por esse motivo inserimos as atividades 3 e 4, para trabalharmos durante os 

encontros em que esperávamos o envio das respostas, e desse modo dar 

prosseguimento a pesquisa. 

Para a atividade 3, utilizamos uma atividade proposta por Novaes (2011), 

inicialmente para verificar qual a concepção dos participantes sobre as medidas 

de tendência central, e sobre duas representações gráficas distintas por eles 

apresentadas sobre a seguinte questão: 
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Figura 52 - Atividade 3 do ambiente informatizado 

 

Adaptado de Novaes (2011) 

Com esta atividade, tínhamos o objetivo de levantar as concepções dos 

alunos sobre as medidas de tendência central em uma tabela de frequências para 

a variável quantitativa discreta, e duas possíveis representações gráficas para a 

distribuição. 

O que esperávamos obter como resposta, quando perguntamos o que as 

medidas representavam, com relação à média, que a soma das frequências de 

cada nota, multiplicada pela própria nota da qual essa frequência está associada, 

e dividida pelo total de alunos, teremos a média. Já no caso da moda, por ser o 

valor da nota que mais contribui para o cálculo da média, observe que é a nota 3, 

por ter ocorrido doze vezes. 

Que o sujeito respondesse que a mediana, está localizada na 24ª posição, 

pois temos 47 notas, e o elemento que divide a distribuição em duas quantidades 

iguais é o 24° elemento, pois desta maneira, teremos 23 elementos para o lado 

direito, um elemento exatamente no meio da distribuição o 24º, e 23º elementos a 
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sua esquerda. Solicitamos para esta atividade, duas representações gráficas para 

os dados apresentados. 

O que esperamos como o representação gráfica, o gráfico de setores e o 

gráfico de colunas, por serem os que mais aparecem nos livros didáticos, não 

podemos descartar o  aparecimento do gráfico de pontos, por sua baixa 

complexidade de construção e ainda por que, acreditamos que durante o curso de 

licenciatura e nas aulas de Estatística essa construção tenha sido trabalhada. 

Salientamos também ser esperado desses sujeitos, que tratassem esses 

dados em uma planilha excel, para tratamento dos dados, os cálculos de média e 

desvio padrão, além das representações gráficas, uma vez que durante as aulas 

de estatística, utilizaram este software para construção das representações e 

resolução de atividades que requeriam cálculos 

Acreditamos que esta atividade se encontre no nível de letramento 

funcional, partindo para o científico, na medida em que os participantes não 

apenas interpretam os dados e conversam utilizando termos científicos, mas 

podem explicar as informações encontradas e inferir sobre elas. 

Consideramos interferir nos diálogos, para modelizar as concepções 

quando encontrarmos alguma característica de concepção, mesmo que ela se 

repita ao longo do áudio. E utilizaremos agora a concepção da dupla, em que 

denominamos as concepções (CMR), para a dupla Márcia e Ronaldo e as 

concepções (CAS), para a dupla Aparecido e Solange 

Protocolo da atividade 3  

Duplas – (Márcia e Ronaldo) e (Aparecido e Solangee)  

Conteúdos Estatísticos: 

- Cálculo das medidas de tendência central, cálculo das medidas de 
dispersão e representação gráfica em uma tabela de frequências de variável 
quantitativa discreta. 

Variáveis Didáticas: 

- Consulta ao professor, utilização de calculadora, utilização de planilha 

eletrônica, celular, seção presencial ou a distância, preenchimento das respostas 

em protocolo ou no ambiente. 

Campo de problemas: 

Cálculo da média e definição do que de fato a medida representa 
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Conjunto de Representações 

Tabela de distribuição de Frequência 

Operadores e estrutura de controle: 

- Apresentaremos na tabela de análise das concepções 

No caso da primeira dupla, Ronaldo e Márcia, temos os seguintes 

protocolos referentes a resolução da atividade proposta. 

Figura 53 - protocolo de resolução da dupla Ronaldo e Márcia 

 

A dupla apresenta o cálculo da média de modo correto, mas quando 

respondem o que este valor representa na distribuição emerge a seguinte 

concepção sobre a média (CRM1). 

No caso da moda, apresenta a concepção (CRM2) de modo correto, e 

demonstraram possuir algum conhecimento sobre esta medida de tendência 

central., observado no protocolo como resposta ao item que numeraram como 2. 

Para determinar a mediana, a dupla também apresenta uma organização 

quanto a sua concepção, utilizando- se da palavra rol, colocando os dados e suas 

respectivas quantidades em ordem para posteriormente demostrar a mediana, o 

que já podia ser observado na parte frontal do protocolo, demonstrando também 

um conhecimento sobre como encontrar a mediana, para o caso de dados 

apresentados em uma tabela. Apresenta a concepção (CRM3) 
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Figura 54 - Apresentação da mediana Dupla Ronaldo e Márcia 

 

Com relação a uma das representações gráficas apresentada pela dupla, 

consideramos que embora tenham esquecido de alguns detalhes para a 

construção, tais como o título do gráfico e fonte dos dados, realizaram a 

construção de modo correto para o gráfico de barras e apresentam a concepção 

(CRM4), conforme apresentado na figura 55. 

O que demonstra que a dupla apresenta um conhecimento relacionado a 

passagem de uma representação de tabela de frequências par o gráfico de 

barras, que detectamos ser um trabalho em nosso estudo com os livros didáticos, 

ser uma das tarefas que mais aparecem. 

A figura 55, apresenta a representação gráfica realizada pela dupla 

Ronaldo e Márcia. 

Figura 55 - Gráfico de barras dupla Ronaldo e Márcia 
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Já a segunda representação gráfica apresentada Figura 56, não seria a 

apropriada pois a escolha da dupla foi pelo gráfico de linhas, quando na verdade 

queriam construir um gráfico de pontos 

Figura 56 - Gráfico de linhas da dupla Ronaldo e Márcia 

 

Pela representação deste gráfico podemos modelizar a seguinte 

concepção (CRM5). 

Apresentaremos no quadro 23, as análises referentes as concepções 

encontradas durante a resolução da atividade 3, pela dupla Ronaldo e Márcia.
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Quadro 24 - Análise das concepções da atividade 3, dupla Márcia e Ronaldo    

Análise das concepções da atividade 3 

Concepção Descrição Operador Estrutura de Controle 

CMR1 Define média como o resultado de uma operação Resolução pelo cálculo aritmético A média representa o resultado da 
operação 

CMR2 Representa a moda de modo correto Verificação da maior frequência A variável que possui a maior 
frequência será a moda da distribuição. 

CMR3 Apresentação correta da mediana a partir de uma tabela de 
frequências 

Organização dos dados em rol Se a quantidade de elementos da 
distribuição for ímpar, encontramos a 
mediana, como o elemento central da 
distribuição, caso seja uma quantidade 
par de elementos, somamos os dois 
termos centrais e efetuar a divisão por 
dois. 

CMR4 Constrói o gráfico de colunas de modo correto A construção A altura das colunas é apontada pela 
quantidade de alunos 

CMR5 Representação gráfica de pontos realizada de maneira 
inadequada por uma representação gráfica de linhas 

Relação de localização de pontos 
como num sistema cartesiano e 
interligação entre esses pontos e 
a origem do sistema cartesiano. 

Localizo as coordenadas num sistema, 
ao unir estas coordenadas, construo o 
gráfico de linhas. 
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Analisaremos agora os protocolos referente a segunda dupla Aparecido e 

Solange, referente a terceira atividade, apresentando o protocolo referente as 

questões iniciais feitas as duplas, a figura 57, representa o protocolo da dupla. 

Figura 57 - Protocolo apresentado pela dupla Aparecido e Solange 

 

Para o cálculo da média, a dupla tal como a primeira, apresenta o 

conhecimento referente ao algoritmo para determinação desta medida de tendência 

central repetindo a (CMR1) , porém quando lhe é solicitado o conceito da média por 

meio do que a medida representa (CMR1), a resposta aparece com a concepção 

semelhante a detectada no primeiro caso, como sendo o resultado do cálculo.  

Poderemos observar novamente a concepção no protocolo seguinte a quem a 

dupla denomina a média como o rateio entre as notas. 

Figura 58 – Protocolo da dupla Aparecido e Solange para as questões referentes as 
medidas de tendência central 
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Podemos concluir com relação a moda, observando a figura 58, que este 

conhecimento também está estabelecido por esta dupla (CMR2), no caso de tabelas 

que encontramos uma única moda para a distribuição, como já observado 

anteriormente também para a dupla Ronaldo e Márcia repetindo a concepção. Já 

com relação a mediana, existe uma concepção detectamos nessa dupla a 

concepção nesta (CAS1). 

Concepção específica (CAS1), Campo de problemas (P): determinação da 

mediana a partir de uma tabela de frequências. 

• Representação (L): Tabela de distribuição de Frequências 

• Operadores (R): Contagem da quantidade de variáveis 

Estrutura de controle (∑):se a quantidade de variáveis for ímpar, escolhe a 

variável central, se for par toma as duas centrais e divide o resultado ao meio, não 

observando a frequência de aparição do número de alunos para cada nota obtida. 

Na situação em questão encontra uma mediana igual a 6,5, pois toma as 

notas 7 e 6 como centrais, realiza a soma das duas e em seguida divide o resultado 

por dois. 

No caso desta dupla, apresentaram o gráfico de pontos e o gráfico de barras 

desenhados de maneira correta, demostrando que a dupla possui um conhecimento 

relacionado a este tipo de tarefa, o que acreditamos estar ligado ao fato de este tipo 

de atividade ocorre com maior frequência nos livros didáticos, conforme detectado 

em nossa análise praxeológica. 

Detectamos com a aplicação desta atividade que as duplas em questão não 

apresentam dificuldades na localização da moda, quando foi apresentada a 

distribuição por meio de uma tabela de frequências, o mesmo não ocorrendo com a 

mediana, que por uma das duplas foi determinada de modo equivocado. 

Já entre as representações gráficas apresentadas não apareceram 

associações que favoreçam a leitura da variabilidade, como o proposto por Novaes 

(2011). 

E uma das duplas apresentou uma representação equivocada do gráfico de 

pontos, interpretando as variáveis e suas respectivas ordenadas como pontos a 
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serem localizados no sistema para posterior união para gerar segmentos, como 

encontramos nas representações de gráficos de linhas. 

Protocolo da atividade 4 

Duplas – (Márcia e Ronaldo) e (Aparecido e Solange)  

Conteúdos Estatísticos: 

- Cálculo das medidas de tendência central, cálculo das medidas de dispersão 
e representação gráfica em uma tabela de frequências de variável quantitativa 
contínua. 

Variáveis Didáticas: 

- Consulta ao professor, utilização de calculadora, utilização de planilha 

eletrônica, celular, seção presencial ou a distância, preenchimento das respostas em 

protocolo ou no ambiente. 

Campo de problemas: 

Cálculo da média, do desvio padrão, da variância e a representação gráfica 

da distribuição. 

Conjunto de Representações 

Tabela de distribuição de Frequência 

Operadores e estrutura de controle: 

- Apresentaremos na tabela de análise das concepções 

Na atividade 4, tínhamos por objetivo, identificar quais as concepções 

referentes a variável quantitativa contínua, a medida de tendência central, 

especificamente a média e as medidas de dispersão variância e desvio padrão, os 

participantes da pesquisa conheciam, e se realizavam o cálculo dessas medidas 

utilizando os algoritmos que foram aparecem nos livros didáticos e também no 

material do professor. Apresentaremos na sequência a tarefa 4 e os 

questionamentos referentes a ela. 

Esperávamos inicialmente, que os participantes reconhecessem a variável 

quantitativa contínua organizada em uma tabela de frequências, apresentassem os 

cálculos referentes a média e desvio padrão, e ainda, que possivelmente utilizassem 

o excel, software conhecido por eles, para ordenar dados, calcular os valores 

solicitados e que construíssem o histograma utilizando este software.  
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Figura 59 - Atividade 4 do ambiente Informatizado 

 

Fonte: O autor 

Consideramos que esta atividade se encontra no nível funcional, adentrando 

no nível científico de letramento estatístico, pois embora o participante tenha que 

possuir alguns conhecimentos relacionados ao letramento, se assimilou o cálculo 

realizado por meio dos algoritmos, apresentados para média e desvio padrão em 

uma variável quantitativa contínua, conseguirá apresentar as respostas, 

compreendendo o que lhe foi solicitado . 

Muito embora, alguns dos participantes da pesquisa, podem possuir 

conhecimento referente a utilização de uma planilha, seja ela o excel ou br-office, 

para o cálculo  das medidas solicitadas ou da representação, é pouco provável que 

realizem todas essas atividades, e em especial a construção do histograma por meio 

dessas planilhas, o que demandaria não só o conhecimento tecnológico do 

conteúdo, mas também, o conhecimento pedagógico tecnológico desse conteúdo, a 

seguir apresentaremos os protocolos referentes a essa tarefa e as modelizações 

que realizamos. 
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Conforme poderemos observar nos protocolos das duas duplas, existe um 

conhecimento adquirido, quanto a organização dos dados para o cálculo da média e 

do desvio padrão, neste tipo de exercício, por ter sido trabalhado pelo professor na 

graduação com maior ênfase. 

Acreditamos que o fato de solucionarem atividades semelhantes, 

proporcionaram a retomada do cálculo dessas medidas, mas quanto a 

representação gráfica da distribuição nenhuma das duplas apresentou a 

representação de modo correto. 

Considerando o gráfico de barras adequado para a representação de dados 

contínuos, a dupla Ronaldo e Márcia apresentaram a concepção específica (CMR6). 

Figura 60 - protocolo da dupla Ronaldo e Márcia representação gráfica para dados 
agrupados. 

 

Observamos que a dupla classifica de modo correto a variável estudada na 

atividade e denominamos por concepção (CRM7), mas representa de modo 
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incorreto tanto com gráfico de barras, ao invés de utilizar o histograma, e mesmo 

nesta representação, coloca no eixo das alturas, o ponto médio das classes e não o 

intervalo de classes que aparece na tabela de frequência disponibilizada na 

atividade ( CRM8). 

No protocolo da dupla Aparecido e Solange, representado pela figura 61, 

podemos observar o conhecimento relacionado aos cálculos da Média (CAS1) e 

desvio padrão (CAS2), conforme citamos anteriormente. 

Figura 61 - Protocolo da dupla Aparecido e Solange 

 

A seguir apresentamos o quadro de análise das concepções encontradas na 

atividade 4 para a dupla Aparecido e Solange, com relação ao cálculo da média 

(CAS2), a variância (CAS3) e ao desvio padrão (CAS4) 



180 

 

 

Quadro 25 - Concepções encontradas na atividade 4

Primeira fase, atividade 4 - Análise das Concepções por meio dos protocolos enviados 

 

Concepção 

 

Descrição 

Invariantes operatórios 

Operador Estrutura de Controle (∑) 

CMR6 Representa as medidas contínuas utilizando o gráfico de 
colunas.  

 

Dados contínuos podem ser 
representados por gráfico de barras 

 

Uma variável, representada por uma 
determinada quantidade, utilizo o 
gráfico de barras 

CMR7 Classifica de modo correto a variável altura. Representação da tabela Se a tabela apresenta os dados 
agrupados, a variável é quantitativa 
contínua 

CMR8  Utiliza de modo equivocado, a variável referente à altura. Representações da tabela Utilizar o ponto médio de cada 
classe 

CAS1 A média determinada de modo Correto para dados contínuos.  

 

Resultado obtido por meio do 
cálculo 

Aplicação do algoritmo da média 
para medidas quantitativas 
contínuas. 

CAS2 A variância é calculada de modo equivocado, mesmo 
apresentando o algoritmo correto. 

 Aplicação do algoritmo da variância 

CAS3 Reconhece o desvio padrão como a raiz da variância  Aplicação do algoritmo da variância 
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A atividade 5, tinha por objetivo, disponibilizar a tabulação para que os 

dados contidos nesse arquivo, auxiliasse a realização das tarefas 6, 7 e 8. 

Disponibilizamos por escrito e por meio de vídeo, como realizar o aproveitamento 

dos dados apresentados em outra planilha excel, ou geogebra esperamos dessa 

forma, que os participantes da pesquisa, não encontrem dificuldade em copiar os 

dados do arquivo tabulação para inserir em outras planilhas. Para que isto ocorra, 

será necessário o conhecimento tecnológico pedagógico proposto por Mishra e 

Koehler (2006), utilizar planilhas para gerar dados específicos, por exemplo, 

relacionados a altura dos participantes. 

A figura 62, representa o arquivo aberto ao acionar o botão tabulação. 

Figura 62 -Arquivo tabulação. 

 

Fonte: O autor 

Deste modo, terminamos nossa primeira fase, relacionada a determinação 

de concepções dos sujeitos de nossa pesquisa, com o levantamento das 

concepções relacionadas a classificação das variáveis, as medidas de tendência 

central e medidas de dispersão, buscamos avançar na construção dos 

conhecimentos relacionados a essas medidas e a possível construção do 

conceito de variabilidade nos termos de Balacheff (1995), por parte dos sujeitos 

da pesquisa.  
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Conforme ocorreu durante o levantamento inicial das concepções, na 

primeira fase da pesquisa, acreditamos que reapareçam ainda nesta segunda 

fase do trabalho, algumas concepções apresentaremos a seguir, nossas 

atividades 6,7 e 8. 

7.2 Implementação e análise das Atividades da segunda etapa  

Nessa fase, teremos três atividades disponibilizadas por meio de apllet 

Geogebra, com a interação realizada por meio dos seletores disponibilizados, ou 

pela alteração dos dados contidos na tabela, presente em cada um dos exercícios 

propostos. A dupla na qual realizamos a gravação do áudio e as observações foi 

novamente a composta por Ronaldo e Márcia, e as iniciais dos respectivos 

nomes, serão utilizadas na transcrição dos diálogos. 

A escolha da dupla, foi pela disponibilidade em participarem desta segunda 

etapa, e por termos conseguido entre todos os participantes da primeira fase, 

apenas esta dupla.  

Para a atividade 6, o objetivo foi verificar qual era a média e a mediana de 

um conjunto de dados, por meio da observação de mudança dos valores de uma 

distribuição, colocamos entre a distribuição dois pontos, um que representava a 

média e outro que representava a mediana, esperávamos que os participantes 

reconhecessem o ponto que representava a média e o ponto que representava a 

mediana. 

E que a modificação dos valores dos seletores disponibilizados para a 

atividade, ou a alteração dos valores apresentados na tabela, interferiam de modo 

direto nos pontos que representavam as medidas anteriormente citadas. 

Protocolo da atividade 6 

Duplas – (Márcia e Ronaldo) com intervenção do professor (P), quando se 
fizer necessário  

Conteúdos Estatísticos: 

- Representação das medidas de tendência central média e mediana, e 
representação gráfica de pontos para uma distribuição de dados 

Variáveis Didáticas: 

- Consulta ao professo, seção presencial ou a distância, preenchimento das 

respostas em protocolo ou no ambiente. 
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Campo de problemas: 

Representação da média e da mediana, e sua mudança dinâmica em um 

gráfico de pontos. 

Conjunto de Representações 

Tabela de distribuição de Frequência e diagrama de pontos 

Operadores e Estrutura de controle: serão apresentados ao final das 

discussões dessa atividade  

A atividade 6, foi criada com base nas informações referentes ao peso dos 

participantes, com os dados recolhidos por meio do questionário eletrônico e 

posteriormente organizados no arquivo tabulação.  

Com relação ao peso dos sujeitos da pesquisa, entre no Arquivo Geogebra 

6, modifique os seletores c, d, e, f clicando com o botão esquerdo do mouse sobre 

o ponto e movendo o mesmo do seguinte modo: 

Figura 63 - Atividade Geogebra 6 

 

a) Considere todos os valores iguais, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul. 

b) Considere dois pares de valores iguais, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul. 

c) Considere todos os valores diferentes, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul. 
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d) Modifique os valores, inclusive os da tabela como quiser e quantas vezes 

quiser, anote o que acontece com o ponto amarelo e com o ponto azul. 

e) O que lhe parece ser o ponto amarelo? 

f) O que lhe parece ser o ponto azul? 

g) Por que chegou a essa conclusão do que viria a ser os pontos acima 

mencionados?  

Existe alguma relação entre os valores dos seletores e os pontos? Qual?  

Consideramos a atividade no nível de letramento estatístico funcional para 

o científico, pois para apresentar as respostas solicitadas, esperamos que os 

sujeitos sejam capazes de ler, interpretar e explicar suas respostas, realizando 

possíveis previsões do que poderia ocorrer com as medidas de tendência central 

ao modificarmos os valores disponibilizados, tanto nos seletores, quanto alterando 

os valores da planilha. 

Com relação ao conhecimento tecnológico requerido, que saiba interagir 

com o apllet disponibilizado, capaz ainda de realizar as alterações previstas no 

documento anotações, para o posterior envio. E caso tivesse alguma dificuldade 

entrasse em contato pelos canais disponibilizados. A seguir apresentaremos o 

áudio referente a discussão durante a resolução das atividades e os protocolos de 

respostas enviadas pelos sujeitos durante a resolução. 

Nas atividades 6, 7 e 8 levaremos em consideração para modelar as 

concepções, além das transcrições dos áudios referentes as atividades quando 

esses forem gravados e, os protocolos enviados pelos sujeitos após terem 

solucionado as respectivas atividades. 
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Quadro 26 – Trancrição da gravação da atividade 6 

Segunda fase: atividade 6 – Transcrição da gravação da dupla Ronaldo e Márcia 

Produção oral Produção escrita Concepção a Modelada  

R: digitamos esse endereço aqui 

R: sesolu.wix.site.com barra cepef 

M: barra 

R: não foi 

R: ah! sesolu, não sesulu 

R: sol 

R: agora vai 

R: agora sim 

M: atividade 6, beleza 

R: vai abrir em que lugar? 

M: atividade 6 geogebra 

R: geogebra 6 

M: bacana 

R :questão a,  

M: isso a 

P:Entre na atividade Geogebra 6, nesse instante 
Márcia realiza a leitura da atividade em voz alta. 

M:atividade a, considere todos os pontos iguais e 
verifique o que acontece com os pontos amarelo e 
com o ponto azul, bem, vamos lá, se a gente 
considerar todos os pontos iguais 

R: isso vamos colocar todos os valores iguais 

Resposta para as questões propostas na atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepção (CMR9) na 

alternativa a, da Produção escrita  

 

 

 

 

Na alternativa b, Mantém 

(CMR9), considerando a 

variabilidade dos dados 
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Observação: o sujeito iguala todos os valores dos 
seletores 

10:00 R: a mediana e a média vão ficar iguais 

M: exato 

R: certo 

M: como mexe aqui o Sérgio? 

Observação: nesse momento, o participante está 
em dúvida em como voltar para os valores iniciais. 

M: movimenta os seletores e comenta: o ponto 
amarelo ficou na média entre 80 e 90. 

R: não foi 

R: ah! sesolu, não sesulu 

R: sol 

R: agora vai 

R: agora sim 

M: atividade 6, beleza 

R: vai abrir em que lugar? 

M: atividade 6 geogebra 

R: geogebra 6 

M: bacana 

R :questão a,  

M: isso, a 

P: Entre na atividade Geogebra 6, nesse instante 
Márcia realiza a leitura da atividade em voz alta. 

M: atividade a, considere todos os pontos iguais e 
verifique o que acontece com os pontos amarelo e 
com o ponto azul, bem, vamos lá, se a gente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No áudio em tempo considerado 

10:00 mantém a Concepção 

(CMR9) 

 

 

 

 

 

 No protocolo para resposta c, 

mantém (CMR9), mencionando 

outra vez a variabilidade dos 

dados 

 

 

 

No protocolo do item d, Mantém 

(CMR9) 
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considerar todos os pontos iguais 

R: isso vamos colocar todos os valores iguais 

Observação: o sujeito iguala todos os valores dos 
seletores 

R: a mediana e a média vão ficar iguais 

M: exato 

R: certo 

M: como mexe aqui o Sérgio? 

Observação: nesse momento, o participante está 
em dúvida em como voltar para os valores iniciais. 

M: movimenta os seletores e comenta: o ponto 
amarelo ficou na média entre 80 e 90. 

R: digitamos esse endereço aqui 

R: sesolu.wix.site.com barra cepef 

M: barra 

Observação: Não notamos dificuldades na 

manipulação do ambiente, para resolução da 

atividade, mas até o momento não foi observado 

no discurso a relação entre a movimentação dos 

seletores e a mudança dos pontos amarelo e azul. 

R: mais valores aqui então 

M: melhor escrever o que ocorreu? 

R: a média seria cem 

P: Nesse momento, os sujeitos estavam alterando 
os valores dos seletores 

R: o que aconteceu aqui Sérgio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhece a média 

 

 

 

 

 

 

Reconhece a mediana 
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M: risos 

P: quem é a média nesta distribuição? 

R: a média é cem 

P: quem é a média? 

M:no caso seria o ponto amarelo então  

R: não, isso são valores? Os pontos? 

P: Então esses valores fazem parte da 
distribuição? 

R: ah! Se eu altero os pontos, a mediana e a 
média são alteradas 

M: isso quando alteramos os seletores, a média e 
a mediana são alteradas 

R: quando eu altero eles (seletores), vou alterar a 
média e a mediana vai oscilar um pouquinho. 

P: se eu colocar todos os valores iguais a média e 
a mediana ficarão iguais? 

R: não  

P: por que não ficou? 

R: porque eu tenho outros valores 

P: isso, todos os valores fazem parte da 
distribuição 

M: ah por isso que quando eu movimento o 
seletor eu mudo os valores da tabela 

P: porque que ao movimentar os seletores, e 
colocá-los todos iguais, a média e a mediana não 
é igual? 

M: porque existem vários pontos para compor 
essas medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No protocolo de resposta a 

questão g, Mantém (CMR9) e 

indica uma nova concepção 

(CMR10). 
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R: tava quanto a média antes? 

M: tava oitenta 

P: neste momento o pesquisador solicita que os 
sujeitos entrem na tabela e coloquem de modo 
aleatório, os valores dos seletores na tabela, 
colocando este valor, na célula que deseja 
modificar, a letra do respectivo seletor. 

R: você mexendo nos valores que nem no f... 

P: vocês podem colocar as observações em folha 
separada, não como juízo de certo ou errado, mas 
sim do que você está entendendo sobre o que 
solucionou na atividade proposta. 

R: etendi,  

P: o que acontece, quando colocamos nas 
medidas da tabela, vários conjuntos de células 
com quatro valores iguais, ou seja, para uma 
distribuição de vinte e oito notas, teremos apenas 
sete notas diferentes agrupados de quatro em 
quatro. O que poderia ocorrer? 

R: tudo depende da aproximação, né se os pontos 
estão próximos ou não. 

P: e o que é isso para esses pontos? 

R: é o desvio médio né? 

P: mas para esses pontos você acredita que já é o 
desvio médio ou desvio padrão? 

R: não é? 

P: é? Isso já tem a ver com o desvio padrão? 

M: só com a média. 

P: mais a média tem a ver com desvio padrão? 
Ou desvio padrão tem a ver com a média? 
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M: risos 

R: então mais se eu escolher meus quatro pontos 
perto da média, o valor da minha média vai...... 

P: não são os pontos que estão perto da média, e 
sim, os pontos que irão definir os valores da 
média. 

R: certo, a média sofre interferência de acordo 
com os valores dos pontos. 

P: o pesquisador pergunta o que acontece com a 
média quando movimentamos os seletores de 
uma determinada maneira, ou seja, com todos os 
seletores mais próximos do valor central. 

R: os pontos ficam mais próximos 

P: quando você coloca os seletores mais afastado 
do seu centro, pela direita ou pela esquerda. 

R: os pontos se distanciam 

P: conversando sobre estatística, o que é isso, a 
questão dos pontos se distanciarem ou estarem 
mais perto? 

R: Amplitude 

M: oscilações 

P: essas oscilações recebe o nome de que? 

R: desvio padrão 

P: desvio padrão? 

R: não é? 

P: nós ainda não estamos falando em desvio 
padrão, ainda não é ele. 

M: risos, nós estamos encucados com isso a 
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Consideramos a concepção (CMR9), dizer que os valores da média e da 

mediana, são influenciados pela alteração dos dados. 

Campo de problemas (P): identificação da média e da mediana a partir de 

uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da 

tabela de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑):se movimentar os seletores ou alterar os valores 

dos dados da tabela, os pontos que representam a média e a mediana irão se 

alterar. 

Já a concepção (CMR10), está relacionada ao reconhecimento dos pontos 

que representam a média e a mediana respectivamente, observando que quando 

tenho uma grande variabilidade nos dados apresentados, a média é quem sofre 

uma maior interferência, possibilitando a identificação do ponto que representa a 

média, e do ponto que representa a mediana. 

Campo de problemas (P): identificação dos pontos que representam a 

média e a mediana, a partir de uma representação gráfica e da movimentação 

dinâmica dos pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da 

tabela de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑):se movimentar os seletores ou alterar os valores 

dos dados da tabela, ocorre a movimentação de alguns pontos, desse modo a 

média e a mediana irão se alterar. 

A concepção (CMR9), aparece tanto na transcrição do áudio, quanto no 

protocolo entregue pela dupla, consideramos que o exercício proporcionou a 

construção dessa concepção, uma vez que ao observarmos as concepções 

iniciais, não foi detectada. 
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A atividade 7, foi criada com base nas informações referentes a altura dos 

participantes, com os dados também recolhidos por meio do questionário 

eletrônico e posteriormente organizados no arquivo tabulação.  

Com relação a altura dos sujeitos da pesquisa, entre no Arquivo Geogebra 

7, modifique os seletores d, e, f e g clicando com o botão esquerdo do mause 

sobre o ponto e movendo o mesmo do seguinte modo: 

Figura 64 - Atividade Geogebra 7 

 

 

a) Considere todos os valores iguais, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul em relação a representação gráfica abaixo do 

diagrama de pontos. 

b) Considere dois pares de valores iguais, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul. 

c) Considere todos os valores diferentes, anote o que acontece com o ponto 

amarelo e com o ponto azul e novo gráfico. 

d) Modifique os valores, inclusive os da tabela como quiser e quantas vezes 

quiser, anote o que acontece com a representação gráfica abaixo do 

diagrama de pontos. 

e) Você reconhece essa nova representação gráfica abaixo da representação 

do gráfico de pontos? Que informações você consegue observar? 

 

Existe alguma relação entre a nova representação e a posição dos pontos? 

Qual?  

Para as atividades 7 e 8, a dupla resolveu realiza-la a distância, e 

trouxeram apenas o protocolo das atividades, não realizando a áudio gravação da 

discussão. 
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Algumas dúvidas foram solucionadas utilizando próprio ambiente, em 

chamada realizada por meio do chat, o que nos serviu como teste do ambiente, 

uma vez que as outras atividades foram realizadas fora do ambiente. Com 

exceção da atividade 6, que dependia da movimentação dos seletores 

disponibilizados para a realização da atividade. 

Consideramos a atividade 7 no nível de letramento estatístico científico, 

pois para apresentar as respostas solicitadas, consideramos que os sujeitos após 

terem realizado a atividade 6, sejam capazes de ler, interpretar e explicar suas 

respostas, realizando possíveis previsões do que poderia ocorrer com as medidas 

de tendência central ao modificarmos os valores disponibilizados, tanto nos 

seletores, quanto alterando os valores da planilha. 
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Quadro 27 Produção escrita e possíveis concepções Atividade 7 

Segunda fase: Atividade 7 – Produção escrita e Concepção descrita 

Produção escrita Concepção  a ser Modelada 

 

 

 

CMR11 com baixa variabilidade dos dados 
a Média e a Mediana ficam próximas 

 

 

 

 

Mantém CMR11 

 

 

 

 

 

 

 

Mantém CMR11 
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CMR11 mesmo com valores autos para os 
seletores, mas se a variabilidade entre os 
dados for baixa a média se aproxima da 
mediana 

 

 

CMR12 alterando os valores apresentados 
na tabela, a média sofre alteração e o 
segundo quartil poderá se modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMR13 identifica o segundo quartil no 
diagrama de caixa como a mediana dos 
dados apresentados 
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Consideramos a concepção (CMR11), dizer que os valores da média e da 

mediana, são próximos se houver pouca variabilidade nos dados. 

Campo de problemas (P): Comparação e identificação da média e da 

mediana a partir de uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos 

pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos e de caixa 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da 

tabela de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑):se movimentar os seletores ou alterar os valores 

dos dados da tabela, de modo que a variabilidade seja baixa os pontos que 

representam a média e a mediana estarão próximos. 

Já a concepção (CMR12), está relacionada ao reconhecimento de que, se 

fizermos alteração em uma quantidade maior de dados, diferente da estabelecida 

somente pelos quatro seletores, pode produzir mudanças na posição da média e 

da mediana.  

Campo de problemas (P): Comparação e identificação da média e da 

mediana, a partir de uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos 

pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos e diagrama de caixa 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da 

tabela de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑): os valores alterados na tabela alteram a média 

e a mediana.  

A concepção (CMR13), aparece no protocolo entregue pela dupla, e indica 

o reconhecimento da mediana como sendo o segundo quartil da representação 

gráfica de caixa.  

Campo de problemas (P): Comparação e identificação da média e da 

mediana, a partir de uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos 

pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos e diagrama de caixa 
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• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da 

tabela de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑): os valores alterados na tabela alteram a média 

e a mediana.  

Consideramos que esse exercício proporcionou a construção dessa 

concepção, uma vez que ao observarmos as concepções iniciais, não foi 

apresentado esta representação gráfica dupla, para análise dos dados. 

A atividade 8 também segundo nosso entendimento, também se encontra 

no nível de letramento estatístico científico, pois trata-se de uma tarefa muito 

semelhante a anterior, com o acréscimo da medida de dispersão. 

Acreditamos desta forma, que novamente os sujeitos, para apresentarem 

as respostas solicitadas, sejam capazes de novamente realizarem a leitura, a 

interpretação, sejam capazes de explicar suas respostas, e realizem possíveis 

previsões do que poderia ocorrer com as medidas de tendência central e medidas 

de dispersão, ao modificarmos os valores disponibilizados, tanto nos seletores ou 

quando os valores da planilha forem alterados. 

Ao abrir a atividade 8, presente no ambiente informatizado teremos um 

documento que contém as seguintes orientações: 

Movimente os seletores e, f, g, h, i clicando com o botão esquerdo do 

mouse, e movimentando o ponto sobre o seletor, para observar o que ocorre e 

responder aos seguintes questionamentos: 
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Figura 65 Atividade Geogebra 8 

 

a) Com as retas azuis e vermelhas e qual a relação entre a movimentação 

dessas retas, o gráfico de pontos, o gráfico de caixa e os dados? o que 

essas retas representam? 

b) Quando os seletores são movimentados, qual a relação você observa 

entre os dados e o ponto vermelho o que ele representa? Porque 

chegou a essa conclusão? 

c) Quando os seletores são movimentados, qual a relação você observa 

entre os dados e o ponto azul que ele representa? Porque chegou a 

essa conclusão? 

d) Com relação ao gráfico de caixa, box-plot e o diagrama de pontos, o 

que você consegue perceber quando os seletores são movimentados? 

e) O que ocorre com as linhas azuis quanto os pontos agrupados, quando 

os seletores estão mais próximos de 25? Por que você acha que isso 

ocorre? 

f) O que ocorre com as linhas azuis quando os seletores estão próximos 

de zero? Por que acha que isso ocorre? 

g) Deixe quatro dos seletores na medida máxima, e modifique o quinto 

para observar o que ocorre com a média, mediana e as retas azuis. Por 

que isso ocorre? 

 

A atividade 8, foi criada com base nas informações referentes à altura e 

peso dos participantes, que serão utilizados para o cálculo e discussão do índice 

de massa corporal (IMC). Esses dados também recolhidos por meio do 

questionário eletrônico e posteriormente organizados no arquivo tabulação. 
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Quadro 28 - Produção escrita e possíveis concepções Atividade 8 

Segunda fase: Atividade 8 – Produção escrita e Concepção descrita 

Produção escrita Concepção a ser modelada 

 

 

 

CMR14 identificação do desvio 

padrão 

 

 

 

 

mantém CMR11 

 

 

 

mantém CMR11 
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mantém CMR12 

 

 

 

 

 

 

mantem CMR11 

 

 

 

mantém CMR11 
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mantém CMR11 
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Na atividade 8, foi recorrente o aparecimento da Concepção (CMR11), dizer 

que os valores da média e da mediana, são próximos se houver pouca variabilidade 

nos dados. 

Deste modo observamos a implicação na medida do desvio padrão e nas 

medidas apresentadas para a atividade proposta (média + 1desvio padrão), (Média – 

1desvio padrão) e (média + 2desvios padrão), (Média – 2desvios padrão). 

Consideramos que essa dupla, percebeu a influência da variabilidade dos 

dados nas medidas de tendência central e nas medidas de dispersão, pois houve 

uma estabilidade dessa concepção. 

Campo de problemas (P): Comparação e identificação da média e da 

mediana a partir de uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos 

pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos, diagramas de caixa e desvio 

padrão. 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores ou troca de valores da tabela 

de dados apresentados 

Estrutura de controle (∑):se movimentar os seletores ou alterar os valores 

dos dados da tabela, de modo que a variabilidade seja observada desta vez 

utilizando o desvio padrão. 

Já a concepção (CMR12), que também pode estar relacionada ao 

reconhecimento de que, se fizermos alteração em uma quantidade de dados, 

estabelecida somente pelos quatro seletores, pode produzir mudanças na posição 

da média e da mediana.  

Campo de problemas (P): Comparação e identificação da média e da 

mediana, a partir de uma representação gráfica e da movimentação dinâmica dos 

pontos. 

• Representação (L): Diagrama de pontos, diagrama de caixa e desvio padrão. 

• Operadores (R): Movimentação dos seletores 

Estrutura de controle (∑): os valores alterados na tabela alteram a média e a 

mediana.  
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Consideramos que para a realizar as tarefas 7 e 8, embora tenhamos 

disponibilizado os procedimentos necessários, os sujeitos devem possuir um 

conhecimento tecnológico, para que fosse possível entrar no ambiente, baixar as 

atividades e realiza-las, para posteriormente entregar os protocolos. 

Na seção seguinte, apresentamos nossas considerações finais. 
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7.2 Considerações Finais  

Com a realização desta pesquisa, procuramos identificar os elementos que  

poderiam contribuir para o desenvolvimento do ensino do licenciando em 

Matemática no tocante a Educação Estatística, mediando o processo que permite a 

esses estudantes a perceberem a relação estreita entre os problemas que envolvem 

medidas de tendência central, medidas de dispersão e variabilidade, possibilitando 

desse modo, o estudo de alguns desses problemas, realizar análise e interpretação 

dos resultados obtidos de forma crítica. 

Para alcançar nosso objetivo, trabalhamos como o Modelo de concepções 

(ck¢), com o objetivo de modelizar as concepções dos futuros professores ao 

solucionarem as atividades propostas, utilizamos também a Teoria Antropológico do 

Didático (TAD), identificando a ecologia do saber, determinando o ecossistema para 

a construção do conceito de variação, definindo o nicho e o habitat a que pertence a 

nossa espécie, os objetos estatísticos, conforme definiu Goulart (2015).  

Posteriormente construímos um Modelo Epistemológico de Referência (MER), 

que sob nossa ótica, contempla as necessidades, objetivos, competências e 

habilidades previstas nos documentos, parâmetros e bases curriculares oficiais 

relacionados a Educação Estatística no Ensino Médio brasileiro. 

Em nossa revisão bibliográfica, identificamos, que as pesquisas que tratam da  

Educação Estatística estão em ascendência no Brasil e no mundo, porém nos 

trabalhos que tivemos contato, nenhum estava relacionado ao Modelo 

Epistemológico de Referência (MER), Modelo Epistemológico Dominante (MED) e 

não encontramos também nenhuma proposta de um Modelo Epistemológico 

Alternativo (MEA). Também identificamos duas teses Silva (2007) e Novaes (2011) 

relacionadas respectivamente a variação e variabilidade, que em nossa ótica 

merecem uma continuidade, gostaríamos de deixar como premissa estes assuntos, 

à pesquisadores que decidirem se debruçar para o estudo por essa perspectiva. 

Não podemos deixar de relatar a disparidade entre o que é proposto nos 

documentos oficiais, como parâmetros regulatórios, que foram estudados nesta tese 

e o que é apresentado nos livros didáticos, que são aprovados pelos mesmos 

“órgãos”, responsáveis por elaborar estes documentos. 
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Tanto nos PCN´S, quanto na BNCC são apresentadas algumas propostas de 

utilização de informações e recursos tecnológicos, de modo a proporcionar que os 

alunos questionem a realidade, formulem e resolvam problemas do cotidiano de 

modo lógico, crítico, ético e que consigam tomar suas decisões pautadas em 

argumentos. Esses documentos, sugerem um papel ativo do aluno na construção do 

seu conhecimento. 

Utilizando a análise dos documentos oficiais e, a análise dos livros didáticos 

utilizando a (TAD), para verificar o modo como os autores organizam as tarefas 

propostas para o ensino de Estatística caracterizamos o Modelo Epistemológico 

Dominante (MED). 

Este (MED), é pautado em cinco tipos de tarefas: 

• Leitura e interpretação de dados em um gráfico; 

• Leitura e interpretação de dados em uma tabela; 

• Construção de gráficos a partir de uma tabela; 

• Construção de tabelas de frequências; 

• Cálculo de medidas de tendência central e medidas de dispersão. 

Os exercícios contidos nesse modelo, é composto de exercícios que seguem 

um modelo pré-estabelecido, dessa forma, fica a cargo do professor um 

aprofundamento mais significativo. 

Propomos nesta tese, um Modelo epistemológico Alternativo (MEA), em que 

utilizamos o (MER) como apoio para sua construção, e sugerimos a utilização da 

tecnologia, por meio de um ambiente informatizado que pode ser utilizado como 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou utilizado presencialmente como 

introdução ao estudo da Estatística. 

A criação deste MEA, foi realizada em etapas e, nossa preocupação, foi a de 

contemplar os requisitos observados no (MER), dentro de um ambiente 

informatizado, que favorecesse o Letramento Estatístico 

A primeira etapa a definição do (MEA) e como abordaríamos os assuntos 

referentes a medidas de tendência central, medidas de dispersão, variabilidade, 
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representações gráficas, tratamento de dados, intervalo interquartílico dentro de um 

ambiente informatizado, utilizando o software Geogebra. 

Ainda dentro dessa primeira etapa, elaborar as interações do ambiente, suas 

telas e recursos disponíveis para criação, desenho do ambiente, construção das 

telas  

Em relação as atividades que foram elaboradas para contemplar o que 

identificamos como Modelo Epistemológico Alternativo (MEA), destacamos que o 

ambiente foi pensado em duas fases de atividades, a primeira fase, composta por 

cinco atividades, das quais quatro, foram utilizadas com objetivo de verificar as 

concepções iniciais dos sujeitos em relação aos conteúdos que seriam abordados 

no ambiente. 

A quinta atividade denominada tabulação, seria utilizada para dar 

continuidade no estudo, durante a segunda fase, composta por outras três 

atividades. 

A primeira atividade, tratava da realização discussão em dupla sobre os tipos 

de variáveis estatísticas, tínhamos por objetivo nesta tarefa, realizar um questionário 

único para o levantamento dos dados referentes ao perfil da turma participante da 

pesquisa, inicialmente, para posteriormente repassar esse questionário a todos os 

estudantes do curso de licenciatura em Matemática, e ter em mãos dados reais dos 

estudantes para utilizar nas próximas etapas. 

Esperávamos que essa discussão não levasse tanto tempo, ou seja, em um 

único encontro, sairíamos com o questionário unificado e possivelmente já 

realizássemos a atividade 2, o que na prática não ocorreu, conforme observamos na 

transcrição dos áudios referentes a essa atividade. 

 A segunda tarefa proposta foi a criação de um questionário eletrônico, foi 

distribuída uma orientação juntamente com um link, que por meio de vídeo 

apresentava o modo de como realizar a criação do formulário, o objetivo com a 

criação dessa atividade, foi apresentar aos alunos o modo de recolher dados de um 

modo, diferenciado, ou seja, da entrega do questionário por meio de um link que 

pode ser respondido e enviado a qualquer hora e em  qualquer lugar, desde que o 

sujeito esteja conectado a internet. 
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A comodidade desse tipo de formulário ao nosso ver, era a facilidade da 

apresentação dos dados já tabulados, além de evitar: 

• Esquecimento dos questionários em casa, caso fosse realizado no 

papel; 

• O tempo maior para realização da tabulação; 

• Problemas relacionados a responsabilidades por materiais que 

disponibilizados e que deveriam ser trazidos posteriormente. 

O que ocorreu na proposição desta tarefa, foi que nenhum dos dezesseis 

participantes conheciam o formulário, o que ocasionou em uma demora maior para a 

execução dessa atividade, no que diz respeito a disponibilização do questionário 

para todos os participantes e, para todos os alunos do curso de licenciatura. 

Em relação a terceira atividade, tínhamos por objetivo o cálculo das medidas 

de tendência central, verificar se os sujeitos sabiam dizer o que essas medidas 

representavam, além de apresentarem duas representações gráficas para a 

distribuição apresentada. 

Consideramos que esses sujeitos tiveram o contato com a estatística de 

acordo com o modelo epistemológico dominante descrito anteriormente, o que 

possibilitaria a resolução desta atividade. 

Esperávamos que o mesmo ocorresse durante a resolução da tarefa 4, que 

tínhamos por objetivo, a identificação da variável quantitativa contínua, o cálculo dos 

valores da média e do desvio padrão, além de solicitar uma representação gráfica 

para a distribuição. Para esta tarefa, esperávamos também que não haveria 

dificuldades em realiza-la, uma vez que o modelo Epistemológico Dominante, 

apresenta a resolução para esse tipo de atividade, que consideramos ser o cálculo 

da média e do desvio padrão em variáveis quantitativas contínuas. 

Destacamos que o tempo que tínhamos previsto para essa primeira etapa foi 

superado, pois os sujeitos não possuíam o conhecimento específico do conteúdo, 

nem considerando o trabalho realizado utilizando o Modelo Epistemológico 

Dominante. 

Identificamos com isso, a importância das atividades retomadas durante a 

primeira e segunda fase da pesquisa, pois as respostas obtidas durante a primeira 
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fase, subsidiaram a criação das três atividades utilizadas na segunda fase, 

orientando de que modo deveríamos propor as próximas atividades. 

 Conforme mencionamos anteriormente a quinta atividade apresenta a 

tabulação do questionário criado na atividade 2 e será utilizada para responder as 

atividades seguintes, uma vez que necessitamos dos dados para movimentar os 

setores e alimentar a planilha referente a cada uma das atividades da segunda fase. 

 A sexta atividade tem por objetivo, identificar a média e a mediana 

representada em um conjunto de dados, representada em um diagrama de pontos, 

questionando indiretamente a variabilidade dos dados, e sua influência nas medidas 

de tendência central. Para esta atividade, os sujeitos reconheceram as medidas e a 

influência causada pela modificação dos dados, por meio dos seletores nas medidas 

de tendência central. 

A atividade sete, tínhamos por objetivo continuar a verificar a influência da 

variabilidade dos dados na medida de tendência central e no diagrama de caixa 

(box-plot), após termos interferido minimamente na resolução dessa tarefa, pois os 

sujeito não conheciam o diagrama de caixa, os sujeitos concluíram que a mediana é 

o segundo quartil no diagrama de caixa, além de manterem a concepção CMR11, 

que diz respeito a interferência da variabilidade nas medidas de tendência central. 

  A atividade oito, nosso objetivo foi inserir na discussão da atividade a medida 

de tendência central, para verificar se havia a percepção por parte dos sujeitos, da 

interferência da variabilidade dos dados também nesta medida e de que modo esses 

seletores podem interferir, ou não, nesta medida de dispersão. 

Observamos a recorrência da Concepção (CMR11), dizer que os valores da 

média e da mediana, são próximos se houver pouca variabilidade nos dados. 

observamos ainda pelos protocolos enviados, que os sujeitos perceberam a 

implicação da variabilidade dos dados na medida do desvio padrão e nas medidas 

apresentadas para a atividade proposta (média + 1desvio padrão), (Média – 1desvio 

padrão) e (média + 2desvios padrão), (Média – 2desvios padrão). 

Consideramos que essa dupla, percebeu a influência da variabilidade dos 

dados nas medidas de tendência central e nas medidas de dispersão, pois houve 

uma estabilidade dessa concepção. 
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Diante do exposto, consideramos ser possível responder a nossa questão de 

pesquisa: Que concepções sobre medidas de tendência central, medidas de 

dispersão e variabilidade podem ser identificadas quando analisamos a produção de 

futuros professores ao resolverem problemas estatísticos, construído em um 

ambiente informatizado? 

Inicialmente, podemos concluir em relação as variáveis durante a primeira e 

segunda fase, que existem por parte dos professores participantes, uma confusão 

entre as variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, pois ao observarem a 

frequência de uma variável qualitativa, por se tratar de um número, classificam esta 

por variável quantitativa. 

Com relação as medidas de tendência central as concepções encontradas 

são: 

• Definem média, moda e mediana como parâmetros de análise; 

• Reconhecem o desvio padrão como medida de dispersão; 

• Apresentam a palavra variação ligada a dispersão; 

•  A média é um cálculo; 

• A moda é o que mais se repete; 

• A média é apresentada como “rateio”; 

 Respondendo as premissas formuladas para esta pesquisa: 

Acreditamos que o Modelo Epistemológico Dominante influencia as 

concepções mobilizadas pelos sujeitos;  

O trabalho com a utilização de uma estratégia tecnológica, criada por meio de 

atividades desenvolvidas no Geogebra, e apresentadas em um ambiente 

informatizado, pode sim, proporcionar a fluência dos sujeitos participantes dessa 

pesquisa em relação a utilização de ambientes tecnológicos, desde que toda a 

construção do ambiente, seja realizada em conjunto com os sujeitos. 

Considerando as três últimas atividades, podemos afirmar que Modelo 

Epistemológico Alternativo Construído por meio de uma estratégia tecnológica, 

permite aos sujeitos o contato com os conteúdos referentes a Educação Estatística, 
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mais especificamente as medidas de tendência central, medidas de dispersão e 

variabilidade. 

Ressaltamos que a construção do Modelo Epistemológico de Referência e do 

Modelo epistemológico Dominante, foram de extrema importância para esta 

pesquisa, pois por meio deles, pudemos elaborar nosso Modelo Epistemológico 

Alternativo e elaboramos as atividades contidas no Ambiente Informatizado. 

Sobre nossa ótica, o trabalho por meio da utilização do Ambiente 

Informatizado, mostrou-se significativo, pois os sujeitos puderam manipular os 

seletores e observar simultaneamente a modificação das medidas de tendência 

central e da medida de dispersão. 

Ressaltamos que com essa pesquisa, temos a intensão de incentivar a 

utilização das tecnologias para o estudo da estatística, e como novas perspectivas, 

destacamos a possibilidade de se trabalhar outros temas com os futuros professores 

tais como: 

• Probabilidade; 

• Análise multivariada 

• Inferência Estatística 

• Análise de Regressão 

• Construção de outros Modelos Epistemológicos Alternativos 

Ao nosso entender os resultados aqui apresentados, viabilizam um avanço 

para os processos de ensino e aprendizagem para medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e variabilidade, porém, ressaltamos que as  propostas 

apresentadas, não são  únicas, acreditamos que existam outras vertentes a serem 

estudadas a luz de outras teorias e métodos, em busca de uma educação 

significativa e de qualidade. 

Desse modo, salientamos a necessidade da continuidade da pesquisa sobre 

Educação Estatística, por meio de teses, dissertações e artigos, para que cada vez 

mais possamos melhorar nossa compreensão e assim buscar uma sociedade 

melhor.    
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ANEXO I - Carta de esclarecimento sobre o Projeto e a Pesquisa 

PROJETO: PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA EM AMBIENTES TECNOLÓGICOS 

Pesquisador: Saddo Ag Almouloud 

Informações sobre o projeto e sobre a pesquisa: 

A pesquisa a ser realizada faz parte de projeto em desenvolvimento no Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). 

A pesquisa tem como objetivos: 

• Dar subsídios teóricos ao trabalho de professores e pesquisadores interessados 

na integração de pesquisas em Educação Matemática e de tecnologias em aulas de Matemática. 

• Produzir conhecimento na área de formação de professores de matemática, 

utilizando tecnologias como recurso de apoio (como instrumento, no sentido que explicitaremos mais 

adiante neste texto). 

• Elaborar em conjunto uma sequência utilizando o Geogebra e/ou Cabri 3D para 

ensinar conteúdos matemáticos para ser aplicada com grupo de professores de Ensino Básico e 

Superior. 

• Contribuir para os debates a respeito do papel das tecnologias na formação de 

professores. 

Para este fim, serão levantados dados a partir de observações, questionários, documentos 

produzidos pelos participantes da pesquisa. 

A pesquisa intitulada “Ambiente Informatizado para Letramento Estatístico– AILE: 

Concepções de futuros professore de Educação Básica sobre as medidas de tendência 

central, medidas de dispersão e variabilidade. é subprojeto de Processos de Ensino e 

Aprendizagem e Matemática em Ambientes Tecnológicos, conjugando assim dos objetivos e 

procedimentos metodológicos aqui apresentados. 

Destacamos que, a qualquer momento, os participantes são livres para deixar de participar da 

pesquisa, sem qualquer ônus ou penalização de qualquer parte. Caracteriza-se firmemente a 

participação voluntária. 

Os dados coletados serão tratados de forma a manter o sigilo dos participantes, sem 

possibilidade de identificação dos mesmos. 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisa: PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA EM 

AMBIENTES TECNOLÓGICOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _____________________________________________________, com ___ anos de idade, 

portador (a) do RG __________________________, residente na 

___________________________________________________, com número de telefone 

____________________________ e e-mail _____________________________, abaixo assinado, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como VOLUNTÁRIO da pesquisa supra citada, sob a 

responsabilidade do Prof Dr Saddo Ag Almouloud, vinculada ao Programa de Estudos Pós-graduados em 

Educação Matemática da PUC-SP. 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 

1. O objetivo do questionário, parte da pesquisa desenvolvida por Sérgio Aparecido dos santos, é o 
de realizar um estudo a respeito das Concepções de futuros professores de Matemática.  

2. Assim que for terminada a pesquisa, o relatório com seus resultados será divulgado para a 
comunidade acadêmica, (alunos e professores) do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação 
Matemática da PUC-SP, mas primeiramente para o grupo de participantes. 

3. Estou livre para interromper, a qualquer momento, minha participação nesta pesquisa. 
4. Poderei entrar em contato com o pesquisador responsável, Saddo Ag Almouloud pelo e-mail 

saddoag@pucsp.br. 
5. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha 

participação na referida pesquisa; 

 

Carapicíba, ______de ____________________ de 2018. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador  
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● ANEXO 3 - ATESTADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 


