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RESUMO 

A presente pesquisa visa a contribuir com o debate e sugestões de alternativas 

pedagógicas para o ensino e a aprendizagem desses conteúdos no Ensino Fundamental, 

tendo por base a Teoria das Situações Didáticas, de Guy Brousseau (2008, 2013, 1998, 

1996) e trabalhos de alguns educadores matemáticos. O objetivo principal desta 

investigação foi coletar informações que pudessem responder à seguinte questão de 

pesquisa: Quais as contribuições da Teoria das Situações Didáticas no ensino e na 

aprendizagem da Estatística e das Probabilidades no 6
o
 ano do Ensino Fundamental? Ela 

foi realizada com 30 alunos do 6
o
 ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de 

Congonhas, Minas Gerais. Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes 

instrumentos: caderno de campo da professora-pesquisadora com os registros das 

observações feitas em classe, caderno de anotações dos participantes, grupos focais, testes, 

questionários, manifestações orais dos participantes e gravações em áudio e vídeo. As 

gravações foram transcritas para análise. Os resultados apresentaram fortes indícios de que 

a teoria em questão contribui de vários modos para o ensino e a aprendizagem da 

Estatística e das Probabilidades: autonomia dos alunos, envolvimento e satisfação dos 

alunos na realização das atividades; estímulo à interação e cooperação aluno-aluno e aluno-

professor em sala de aula; percepção do aluno sobre a importância do saber matemático; 

apropriação pelos alunos dos saberes estatísticos e probabilísticos trabalhados durante a 

pesquisa. Além disso, os resultados evidenciaram as dificuldades vivenciadas pelos alunos 

na aquisição dos conhecimentos e os erros por eles cometidos. Na Teoria das Situações 

Didáticas, quando identificados, os erros e as dificuldades cometidos pelos alunos tornam-

se uma valiosa fonte de informação para a elaboração de boas questões ou de novas 

situações problemas que possam atender, mais claramente, os objetivos desejáveis. 

 

Palavras-chave: Estatística, Probabilidade, Tratamento de Informação, Ensino 

Fundamental. 



ABSTRACT 

This research aims to contribute to the discussion and suggestions of educational 

alternatives for teaching and learning of these contents in Primary Education, based on the 

Theory of Didactic Situations (Brousseau, 2008, 2013, 1998, 1996) and works of some 

mathematics educators. The main objective of this research was to collect information that 

could answer the research question: What are the contributions of the Theory of Didactic 

Situations in teaching and learning of Statistics and Probability in the 6th grade of 

elementary school? It was conducted with 30 students of the 6th grade of elementary 

school of a municipal school in Congonhas, Minas Gerais. For data collection the 

following instruments were used: the teacher-researcher's field notebook with records of 

observations made in class, notebook student, focus groups, tests, quizzes, oral 

manifestations of students and audio recordings and video. The recordings were 

transcribed for analysis. The results showed strong evidence that the theory in question 

contributes in various ways to the teaching and learning of Statistics and Probability: 

autonomy, involvement and student satisfaction in carrying out activities; stimulating 

interaction and cooperation student-student and student-teacher in the classroom; 

perception of students about the importance of mathematical knowledge; appropriation by 

the students of statistical and probabilistic knowledge worked during the search. In 

addition, the results showed the difficulties experienced by students in the acquisition of 

knowledge and the errors they committed. For the Theory of Didactic Situations, when 

identified, mistakes and difficulties made by the student become a valuable source of 

information for the preparation of good issues or new situations problems that can meet 

more clearly desirable goals. 

 

Keywords: Statistics, Probability, Treatment Information, Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2000, finalizei o curso superior de Tecnologia em Processamento de Dados, 

mas nunca exerci a profissão. Durante o curso, comecei a perceber meu interesse pelas= 

disciplinas que estabeleciam relação com a Matemática, razão pela qual fiz a 

Especialização em Informática em Educação, na Universidade Federal de Lavras, curso 

que conclui em 2002. No mesmo ano, iniciei a Licenciatura em Matemática na 

Universidade Presidente Antônio Carlos, em Barbacena, curso que concluí em 2005. A 

seguir, fiz a Especialização em Matemática e Estatística, na Universidade Federal de 

Lavras, curso que concluí em 2007. 

Em 2005, tomei posse como professora de uma escola da rede estadual de ensino 

onde leciono até hoje. Quando comecei a trabalhar, tive um susto. Havia estudado em 

escola particular, e não tinha noção de como era a situação de uma escola pública de 

periferia.  

Em 2010, fui aprovada no concurso para professor da rede municipal de educação 

de Congonhas, tendo tomado posse em uma escola de periferia. Nesta experiência no 

Ensino Básico, pude perceber que a maioria dos alunos demonstrava dificuldades em 

relação ao estudo do tema matemático denominado Tratamento da Informação. Essas 

dificuldades eram observadas nas atividades e nas avaliações que os alunos desenvolviam 

em sala de aula. 

Em 2010, fiz Especialização em Ensino de Matemática, na Universidade Federal de 

Minas Gerais, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Congonhas, e a monografia 

teve por tema Tratamento da Informação e Resolução de Problemas. 

O trabalho desenvolvido nessa monografia me trouxe a confirmação da importância 

e da riqueza de possibilitar as inter-relações de conhecimentos, sociais e culturais, em sala 

de aula entre alunos e entre alunos e professor. A proposta de abordar o tema Tratamento 

de Informações, buscando a interdisciplinaridade e interpretações de dados reais de forma 

contextualizada, mostrou-se como um caminho que poderia ajudar os alunos a superar 

dificuldades quanto a leitura, análise, interpretação e construção de tabelas e gráficos, 

compreensão de experimentos probabilísticos e cálculo de probabilidades simples. 

Realizando leituras sobre o tema, deparei-me com resultados apresentados nas 

avaliações externas dos programas Avaliação da Rede Pública de Educação (PROEB), 

Diagnóstico Municipal da Educação (DIME) e Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), do governo federal.  
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De acordo com o Boletim Informativo da rede municipal de educação de 

Congonhas realizado com dados do DIME 2013, há necessidade emergente de 

planejamento e desenvolvimento de atividades, sequências didáticas e projetos que 

assegurem aos alunos o desenvolvimento das habilidades e competências inerentes ao Eixo 

II - Grandezas e Medidas e ao Eixo IV - Tratamento da Informação. Com questões que 

contemplavam o descritor D30 - ler e interpretar informações e dados apresentados em 

gráficos de colunas - foi verificado que 53,2% dos alunos tiveram dificuldades em ler, 

interpretar e analisar informações e dados apresentados em gráficos.  

  Em virtude dos resultados obtidos no DIME 2013, o setor pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação recomendou a elaboração de um plano de trabalho para os alunos 

de 5
o
 ano com foco nos assuntos que fazem parte do bloco Tratamento da Informação, 

indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Brasil (1997):  

 

 • Coleta, organização e descrição de dados. 

 • Leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada 

(por meio de listas, tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas 

representações. 
 

 • Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos, 

para identificação de características previsíveis ou aleatórias de 

acontecimentos. 
 

 • Produção de textos escritos, a partir da interpretação de gráficos e 

tabelas, construção de gráficos e tabelas com base em informações 

contidas em textos jornalísticos, científicos ou outros. 
 

• Obtenção e interpretação de média aritmética. 
 

  • Exploração da ideia de probabilidade em situações-problema simples, 

identificando sucessos possíveis, sucessos seguros e as situações de 

“sorte”. 

 • Utilização de informações dadas para avaliar probabilidades.  

BRASIL (1997, p. 61). 

 

Na identificação do perfil dos participantes, foi constatado que a principal fonte de 

informação era a TV. Mas, não havendo conhecimento sobre gráficos e tabelas, o 

entendimento e a análise da informação ficam mais difíceis porque a informação é 

apresentada de forma rápida, o que dificulta sua análise. 

Passei, então, a buscar alternativas pedagógicas que possibilitassem aos alunos 

desenvolver a capacidade de ler, analisar, interpretar e construir gráficos e tabelas, 

mobilizando conhecimentos e experiências tanto do dia a dia como da Matemática. 

Também procurava conscientizar os alunos de que a interpretação de gráficos era um 

aspecto importante no tratamento e na leitura da informação, haja vista que os gráficos 
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estatísticos assumiram papel de destaque, nas últimas décadas, nas mais variadas áreas do 

conhecimento. 

A busca de um caminho que levasse os alunos a lidar com o tema Tratamento da 

Informação de maneira autônoma e significativa,me  levou a propor, nas aulas, sempre que 

possível, questões próximas da realidade dos alunos para instigá-los à percepção de como 

as quantificações estavam inseridas no cotidiano. A ideia subjacente era que, ao 

compreender a importância e utilidade da Estatística, tanto na vida prática quanto na 

escolar, os alunos estabeleceriam uma relação mais significativa e produtiva com esse 

conteúdo. Lopes e Ferreira (2004) afirmam: 

 

A formação básica em Estatística e Probabilidade torna-se indispensável 

ao cidadão nos dias de hoje e em tempos futuros, deixando o 

compromisso de não só ensinar o domínio dos números, mas também a 

organização de dados e leitura de gráficos (LOPES, FERREIRA, 2004, 

p.6) 

 

De fato, a vida cotidiana está repleta de informações que circulam rapidamente em 

diversos formatos. Conceitos probabilísticos bem como gráficos e tabelas, em jornais, 

revistas e folhetos de propaganda, são frequentes e, para compreender o que essas 

informações transmitem é necessário conhecer o que representa o tratamento de 

informações. Afirmam Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999): 

A compreensão de argumentos baseados na análise de dados numéricos é 

uma das capacidades que o ensino da estatística e das probabilidades deve 

desenvolver. Esta capacidade implica que os alunos saibam utilizar 

métodos estatísticos que lhes permitam compreender a informação 

estatística veiculada pelos meios de comunicação social, fazendo uma 

leitura crítica (ABRANTES, SERRAZINA, OLIVEIRA, 1999, p.105). 

 

Em 2013 iniciei o curso de mestrado em Educação Matemática. Ao realizar leituras 

sobre temas relacionados com a Educação Matemática, deparei-me com a Teoria de 

Aprendizagem das Situações Didáticas, do francês Guy Brousseau (1996). Ela permitiu-me 

vislumbrar um caminho para realizar não só um trabalho em sala de aula sobre o ensino da 

Estatística e das Probabilidades como também uma pesquisa sobre esse tema pelo fato de a 

teoria ter como foco as relações entre o aluno, professor e o conhecimento. 
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Assim, foi proposta a seguinte questão de pesquisa: 
 

Quais as contribuições da Teoria das Situações Didáticas no ensino e na 

aprendizagem da Estatística e das Probabilidades no 6
o 

ano do Ensino Fundamental?  

 

 Dessa pergunta decorre o seguinte objetivo de pesquisa: 

 

Identificar as contribuições da Teoria das Situações Didáticas no ensino e na 

aprendizagem da Estatística e das Probabilidades no 6
o
 ano do Ensino Fundamental. 

Para tanto, esta pesquisa está dividida na forma indicada a seguir. 

Na Introdução, descrevo minha trajetória profissional no ensino da Matemática, 

enfatizando a busca do aperfeiçoamento profissional na área da Matemática e da Educação 

Matemática, para proporcionar aos alunos um aprendizado mais eficaz.  

No Capítulo I, é apresentada a fundamentação teórica relacionada com a Estatística 

e as Probabilidades e com o ensino e a aprendizagem do tema no Ensino Fundamental. 

No Capítulo II, é apresentada a fundamentação teórica referente a situações 

didáticas e o contrato didático no âmbito da Teoria de Brousseau, buscando entender como 

elaborar intervenções didáticas para o ensino e a aprendizagem da Estatística e das 

Probabilidades, sob a luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática, 4
o
 

e 5
o
 Ciclos do Ensino Fundamental. 

A metodologia da pesquisa está descrita no Capítulo III. Nele são apresentados, 

para a pesquisa, o local, os participantes ou sujeitos, os instrumentos utilizados na coleta de 

dados e a forma como esses instrumentos foram aplicados. Também são apresentadas as 

atividades elaboradas para aplicação em sala de aula do 6
o
 ano do Ensino Fundamental. 

No Capítulo IV encontra-se a análise dos dados, com a categorização das 

contribuições da abordagem da Teoria das Situações Didáticas para o ensino e a 

aprendizagem da Estatística e das Probabilidades no 6
o
 ano do Ensino Fundamental, bem 

como os resultados da pesquisa. 

As Considerações Finais apresentam um resumo dos resultados da pesquisa e 

sugestões de pesquisas futuras. Em seguida, são apresentados as Referências e os 

Apêndices. 

 

O produto final desta pesquisa é apresentado na forma de um Caderno de 

Atividades que contém as fundamentações teóricas pertinentes ao tema, orientações 

metodológicas para o professor e o conjunto de atividades que foram realizadas em sala de 

aula durante o desenvolvimento da pesquisa. Trata-se de um trabalho impresso à parte. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBALIDADES E ESTATÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Este capítulo tem por objetivo situar a pesquisa, desenvolvida no Campo da 

Educação Estatística e Probabilística. Inicia-se com elementos mais relevantes da História 

da Estatística e das Probabilidades. Em seguida, é discutida a introdução de elementos de 

Estatística e das Probabilidades nos currículos brasileiros de Matemática e a inserção nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nele também são abordados os temas raciocínio 

e pensamento estatístico e destacados teóricos que defendem a inserção da Estatística na 

Educação Básica, bem como a importância que tem na  formação crítica do cidadão para a 

vida em sociedade. Ao final são discutidos resultados de pesquisas sobre o ensino e a 

aprendizagem da Estatística e das Probabilidades, que constituem um bloco denominado 

Tratamento da Informação,  nos Parâmetros Curriculares de Matemática. 

 

1.1 Elementos de História da Estatística e das Probabilidades 

 

Embora a Estatística seja considerada uma área de pesquisa relativamente recente e 

esteja associada ao crescimento e ao avanço tecnológico, já era conhecida antes de Cristo, 

época em que as necessidades humanas do conhecimento numérico começaram a surgir. 

Há indícios de que, por volta de 3000 anos a. C., a Estatística era utilizada para fazer 

censos na Babilônia, na China e no Egito. 

Contar e recensear, ao longo dos tempos, era preocupação e interesse em vista do 

desenvolvimento econômico 

De acordo com Lopes (1998), foi feito, em 1085, na Inglaterra, um dos primeiros 

registros de levantamento estatístico, intitulado Doomsday Book, em que constavam 

informações sobre terras, proprietários, uso da terra, empregados, animais, servindo 

também de base para o cálculo de impostos.  

Embora, na literatura, não haja consenso sobre a civilização que primeiro utilizou a 

palavra estatística, sabe-se que, na Antiguidade, havia uma coleção de informações de 

interesse do Estado, com relação ao número de habitantes, para cálculo de impostos, uso 

militar e economia. Vale destacar que essa palavra vem da latina statisticum, que significa 
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relativo ao estado (DROESBEKE, TASSI, 1990; DUTARTE, PIEDNOIR, 2001; 

JOZEAU, 2001 apud SILVA e COUTINHO, 2005). 

De acordo com Lopes (1998), grandes impérios da Antiguidade (sumério, egípcio e 

chinês) e da América pré-colombiana (maia, asteca e inca) fizeram uso do levantamento e 

registro de dados quantitativos para obter informações a respeito da população e das 

riquezas, especialmente para fins administrativos, tributários (relativos ao pagamento de 

impostos) e militares. De posse dessas informações, o governante conhecia melhor a nação 

e podia planejar os programas de governo. 

Do século XVI ao século XVIII, quando as nações mercantilistas buscavam o poder 

econômico e político, os governantes viram a necessidade de coletar informações 

econômicas, como produção de bens e alimentos e comércio. 

A metodologia e a teoria estatística usadas hoje são criação do século XX, mesmo 

com raízes no desenvolvimento anterior. Lopes (1998) explica:  

[...] podemos entender a Estatística como a arte e a ciência de coletar, 

analisar e fazer inferências a partir de dados. A Estatística está 

intimamente ligada a medidas descritivas de eventos em massa e fornece 

uma maneira científica de coletar, analisar e interpretar dados numéricos 

obtidos por medida e contagem (LOPES, 1998, p.48). 

 

No Quadro 1, podem-se observar as fases de desenvolvimento da Estatística,  desde 

758 d. C. 

 

Quadro 1: Fases de desenvolvimento da Estatística 
 

Primeira Fase 

Pepino, no ano de 758, e Carlos Magno 762, realizaram 

estatísticas sobre as terras que eram propriedade da Igreja. 

Essas foram as únicas estatísticas importantes desde a queda 

do Império Romano. 

Segunda Fase 

Na Inglaterra, no século XVII, já se analisavam grupos de 

observações numéricas referentes à saúde pública, 

nascimentos, mortes e comércio. Destacam-se, nesse 

período, John Graunt (1620-1674) e Willian Petty (1623-

1687) que procuraram leis quantitativas para traduzir 

fenômenos sociais e políticos. 
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Terceira Fase 

Também no século XVII, inicia-se o desenvolvimento do 

cálculo das probabilidades que, juntamente com os 

conhecimentos estatísticos, redimensionou a Estatística. 

Nessa fase, destacam-se: Fermat (1601-1665), Pascal (1623-

1662) e Huygens (1629-1695). 

Quarta Fase 

No século XIX, inicia-se a última fase do desenvolvimento 

da Estatística, alargando e interligando os conhecimentos 

adquiridos nas três fases anteriores. Nesta fase, a Estatística 

não se limita apenas ao estudo da Demografia e da 

Economia, como antes; agora, o seu campo de aplicação se 

estende à análise de dados em Biologia, Medicina, Física, 

Psicologia, Indústria, Comércio, Metereologia, Educação 

etc., e ainda a domínios aparentemente desligados, como 

Estrutura de Linguagem e estudo de Formas Literárias. 

Destacam-se, no período, Ronald Fisher ( 1890-1962) e Karl 

Pearson (1857-1936) 
 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/estatistica.pdf  

 

Os primeros contextos sobre as probabilidades estão associados às noções de acaso 

e incerteza. De acordo com Coutinho (2007, p. 51), “os povos que viviam na Mesopotâmia 

ou no Egito Antigo associavam a idéia do acaso às intervenções divinas ou sobrenaturais”. 

As práticas de consulta de presságios ou  as predições das pitonisas eram usadas para 

prever o futuro. Atualmente, o acaso pode ser observado, por exemplo, nas práticas de 

vidência. 

Textos históricos mostram que, nessa época remota, se praticavam jogos de azar  

com objetivos de lazer, porém com  uma dimensão mística ou psicológica do acaso 

(Coutinho, 2007). Mais tarde, os jogos passaram a ser usados como fonte de lazer, dando 

origem às Probabilidades. 

Usualmente, costuma-se atribuir a origem do Cálculo de Probabilidades às questões 

relacionadas aos jogos de azar que o célebre cavaleiro Méré (1607-1684) encaminhou a 

Blaise Pascal (1623-1662). No entanto certos autores sustentam que o Cálculo das 

Probabilidades teve origem na Itália, com especial referência para Luca Pacioli (1445-

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/estatistica.pdf
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1517), Girolamo Cardano (1501-1576), Nicolo Fontana Tartaglia (1500-1557) e Galileo 

Galilei (1564-1642). 

De acordo com Viali (2008), as primeiras manifestações probabilísticas tiveram 

início com os jogos de dados, mais precisamente o Tali (jogo do osso), que era praticado 

com o astrálago, o ancestral do dado moderno (hexaedro regular). Ele era formado por um 

osso de animal (possivelmente carneiro) semelhante a um tetraedro irregular, isto é, de 

quatro faces que não eram idênticas nem mostravam a mesma frequência de ocorrência. 

 Lopes (1998, p. 32) afirma:  “a Teoria das Probabilidades apareceu como ramo da 

Matemática em meados do século XV, embora tenha se iniciado como ciência empírica 

muito antes desse período”. As raízes apareceram principalmente nos jogos e apostas. Há 

registros de que, por volta do 1200 a.C., um pedaço de osso do calcanhar (astrálago) era 

utilizado com faces como as de um dado. Mesmo antes disso, por volta de 3 500 a.C., no 

Egito, já havia jogos que utilizavam ossinhos. Os romanos eram apaixonados por jogos de 

dados e cartas, que, durante a Idade Média, foram proibidos pela Igreja Católica. 

Segundo Lopes (1998, p. 32), Cardano é considerado iniciador da Teoria das 

Probabilidades, pois foi o primeiro a fazer observações sobre o conceito probabilístico de 

um dado honesto e a escrever um argumento teórico para calcular probabilidades, 

afirmando que, no jogo de dados, a chance de  obter um, três ou cinco  era a mesma de 

obter dois, quatro ou seis.  

A ligação das probabilidades com os conhecimentos estatísticos deu nova dimensão 

à Estatística. Os três nomes importantes ligados à fase são: Fermat (1601-1665), Pascal 

(1623-1662) e Huygens (1629-1695). Desde então, a Teoria das Probabilidades tem se 

constituido em uma área de investigação extremamente importante para o desenvolvimento 

da Estatística. 

 

1.2  Considerações sobre a Estatística e as Probabilidades 

 

 Não obstante a Estatística esteja presente desde a Antiguidade, é nos últimos 

decênios que ela tem mostrado a importância em várias áreas do conhecimento humano. 

Essa importância pode ser detectada quando se observa a utilização pelo Estado, pelas 

organizações sociais e profissionais, pelo cidadão comum e pelo nível científico. 

De fato, grande parte dos países possui organismos oficiais que coletam e tratam 

dados em áreas específicas, fornecendo importantes orientações para a elaboração das 
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políticas de Estado. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) são alguns dos órgãos que usam 

intensamente as ferramentas estatísticas e que fornecem preciosas informações para se 

planejar o desenvolvimento do país. 

 Organizações sociais e profissionais, por sua vez, cada vez mais, utilizam-se da 

Estatística no levantamento de informações de seu interesse. Isso porque estão 

reconhecendo a necessidade de obter dados e informações essenciais sobre seus processos 

de trabalho, a satisfação dos usuários e, principalmente, a conjuntura econômica e social 

onde estão inseridas. Atualmente, jornais, revistas e artigos científicos recorrem à 

Estatística para avaliar e traduzir, em linguagem que facilite a leitura e torne a visualização 

mais fácil, mais compreensiva e agradável, o assunto abordado. A Estatística é vista, pois, 

como meio de obter conhecimento, aumentando a chance de tomar decisões corretas. 

 Com relação ao cidadão comum, ele é diariamente bombardeado pela mídia (jornal, 

televisão, rádio, revista, panfleto, rede social e outros meios de comunicação) com 

informações apoiadas em estatísticas que podem ser ou não verdadeiras. Mas nem sempre 

os dados apresentados em uma informação resultam de análise estatística cuidadosa. Por 

outro lado, a informação pode ter como objetivo privilegiar interesses de algumas pessoas 

ou grupos em detrimento de outras pessoas ou grupos, o que não raramente acontece. Sem 

meios de decidir pela veracidade, ou não, de uma informação, o cidadão pode tomar 

decisões que vão prejudicá-lo. Portanto conhecer elementos básicos de Estatística pode 

permitir desenvolver competências de reflexão e análise crítica da informação. Em 

conseqüência, usando ferramentas estatísticas e probabilistas, é possível ter melhores 

condições de tomar decisões mais apropriadas.  

  Além de aplicações nas próprias áreas, a Estatística e as Probabilidades têm 

aplicações muito importantes em outras áreas do conhecimento humano, como Biologia 

(principalmente na Genética), Meteorologia, Economia, Administração, Engenharia, 

Física, Química, Jogos Estratégicos, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Psicologia, 

Medicina, Finanças, Marketing e Econometria (conjunto de técnicas matemáticas usadas 

para quantificar fenômenos econômicos). 

 De acordo com Lopes (2003), a Combinatória, as Probabilidades e a Estatística têm 

inter-relação, proporcionando uma filosofia do azar de grande alcance para a compreensão 
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do mundo atual, e capacitam pessoas a enfrentar tomadas de decisões, quando somente 

dispõem de dados afetados pela incerteza, situações comuns. 

 No cotidiano, o cidadão usa a teoria probabilidades de forma intuitiva. Ao 

atravessar uma rua, por exemplo, compara com a própria velocidade, intuitivamente, a 

velocidade do carro que vem em sua direção. Observando a probabilidade de chover, 

visando a levar, ou não, um guarda-chuva, a probabilidade de seu time ganhar o 

campeonato, a probabilidade de um candidato ganhar a eleição, a probabilidade de ganhar 

no sorteio ou na loteria. Entretanto as tomadas de decisão baseadas somente na intuição 

podem resultar em prejuízo, como no caso dos jogos de azar e de probabilidades Daí ser 

importante para o cidadão o conhecimento de noções de acaso, de incerteza.  

 

1.3  A Estatística e as Probabilidades nos PCN 

 

 A Estatística e as Probabilidades são temas que, há muito tempo, se constituem em 

preocupação de educadores e de responsáveis pelo programas de Matemática, desde o 

famoso Seminário Royaumont, em 1959, realizado pela Organização Européia de 

Cooperação Econômica (OECE). Nessa época, foi recomendada a introdução desses dois 

temas nos programas do Segundo Grau e das instituições encarregadas da formação de 

professores (VILA; LORENZATO, 1993). De acordo com os autores, recomendações 

semelhantes foram apresentadas pela Conferência de Cambridge, em 1963, e pelo The 

National Science Board (NSB) – Comission on Precollege Eduction in Mathematics, 

Science & Tecnology, em 1982 e 1983. 

Em 1949, o International Statistical Institute (ISI) criou o Statistical Education 

Commitee com o objetivo de realizar atividades educativas em Estatística e colaborar com 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU). O Comitê de Educação patrocinou conferências 

sobre Educação Estatística em vários países do mundo. A conferência, denominada 

International Conference on Teaching Statistics (ICOTS) é realizada a cada quatro anos, 

em países diversos. As três primeiras conferência foram: 

 ICOTS-1: 1982: Sheffield, Inglaterra 

 ICOTS-2: 1986: Vitória, Canadá 

 ICOTS-3: 1990: Dunedin, Nova Zelândia 
 

Após a realização da ICOTS-3, verificou-se a necessidade de criação de uma 

associação voltada para a Educação Estatística.  Surgiu, então, a International Association 
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for Statistical Education
1
, de que resultou, em 1991, a IASE. Como uma seção do ISI,  ela  

organizou as seguintes conferências. 

 ICOTS-4: 1994 : Marrakech, Morroco 

 ICOTS-5: 1998 : Singapura, República de Singapura 

 ICOTS-6: 2002 : Cape Town, África do Sul 

 ICOTS-7: 2006 : Salvador, Brasil 

 ICOTS-8: 2010 : Ljubljana, Eslovênia 

 ICOTS-9: 2014: Flagstaff, Estados Unidos 
 

 

Em 1980, no documento An Agenda for Action
2
, o National Council of Teachers of 

Mathematics
3
 (NCTM, 2011) apresentou um conjunto de ideias e recomendações para o 

ensino de Matemática que influenciou fortemente as reformas que ocorreram 

mundialmente a partir de então. As propostas curriculares elaboradas até 1995, em 

diferentes países, apresentaram pontos comuns, como a importância de introduzir no 

Ensino Fundamental elementos de Estatística, Probabilidades e Combinatória.  

No Brasil, esses temas ganharam importância no sistema escolar a partir de 1997, 

quando foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental – 1
o
 e 2

o
 Ciclos. No ano seguinte (1998), foram publicados os PCN para o 

Ensino Fundamental – 3
o
 e 4

o
 Ciclos. Os dois documentos apresentam os conteúdos 

matemáticos agrupados em quatro blocos. Um deles, denominado Tratamento da 

Informação, engloba a Estatística, a Combinatória e as Probabilidades. Além da sugestão 

de conteúdos que devem ser abordados em cada ciclo, são apresentados os objetivos, as 

justificativas, a importância e relevância da Estatística e das Probabilidades na formação 

dos estudantes. Ao final, há sugestões didáticas para abordagem desses temas. 

Com relação às justificativas para o estudo desses tópicos, uma delas é possibilitar 

o desenvolvimento de formas particulares de pensamento e raciocínio na resolução de 

situações-problema nas quais é necessário coletar, organizar e apresentar dados, interpretar 

amostras e interpretar e comunicar resultados por meio da linguagem estatística (BRASIL, 

1997). 

Outra justificativa se refere à compreensão e à tomada de decisões diante de 

questões políticas e sociais que também dependem da leitura e interpretação de 

informações complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e 

índices divulgados pelos meios de comunicação. Portanto, para exercer a cidadania, é 

                                                           
1
 Associação Internacional para a Educação Estatística [Tradução nossa]. 

2
 Agenda para Ação [Tradução nossa] 

3
 Conselho Nacional de Professores de Matemática [Tradução nossa] 

http://icots6.haifa.ac.il/icots6.html
http://icots.info/7/
http://icots.info/8/
http://icots.info/9/
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necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 

estatisticamente, etc. (BRASIL, 1997). 

Nos PCN do 1
o
 Ciclo (1997), é encontrada a seguinte justificativa relacionada com 

a mídia: 

 

É cada vez mais freqüente a necessidade de se compreender as 

informações veiculadas, especialmente pelos meios de comunicação, para 

tomar decisões e fazer previsões que terão influência não apenas na vida 

pessoal, como na de toda a comunidade. (BRASIL, 1997, p. 84). 

 

Defende-se que, na sociedade atual, a formação do cidadão crítico passa pelo 

desenvolvimento de habilidades e competências, das quais algumas estão relacionadas à 

Estatística e às Probabilidades, como a leitura e a interpretação de gráficos e tabelas,  a 

noção de acaso e  de incerteza e os conceitos de probabilidade frequencial. 

Nos PCN para o 1
o
 e o 2

o
 Ciclos, é apresentada a seguinte justificativa para a 

introdução no currículo de Matemática de conteúdos estatísticos, probabilísticos e da área 

da combinatória: 

 

Estar alfabetizado, neste final de século, supõe saber ler e interpretar 

dados apresentados de maneira organizada e construir representações, 

para formular e resolver problemas que impliquem o recolhimento de 

dados e a análise de informações. Essa característica da vida 

contemporânea traz ao currículo de Matemática uma demanda em 

abordar elementos da estatística, da combinatória e da probabilidade, 

desde os ciclos iniciais (BRASIL, 1997, p. 84). 

 

Nos PCN para o 3
o
 e o 4

o
 Ciclos, a importância do estudo da Estatística, das 

Probabilidades e da Combinatória é assim ressaltada: 

 
A importância e interesse alcançados pelo Tratamento da Informação nos 

dias de hoje, tanto nos aspectos voltados para uma cultura básica quanto 

para a atividade profissional, se deve à abundância de informações e às 

formas particulares de apresentação dos dados com que se convive 

cotidianamente. (BRASIL, 1998, pág.134) 

 

 Considerando que, na presente investigação, os participantes eram alunos do 6
o
 
 

ano, buscou-se identificar, nos PCN do 3
o
 Ciclo do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), 

objetivos, conteúdos e finalidades, bem como sugestões didáticas referentes ao tema 

Tratamento da Informação. Assim, entre os objetivos do ensino de Matemática é citado o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico: 

* 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; 
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* 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). 

 

Quanto aos conteúdos a serem abordados no 3
o
 Ciclo, são sugeridos: 

 

 Coleta, organização de dados e utilização de recursos visuais 

adequados (fluxogramas, tabelas e gráficos) para sintetizá-los, 

comunicá-los e permitir a elaboração de conclusões. 

 Leitura e interpretação de dados expressos em tabelas e gráficos. 

 Compreensão do significado da média aritmética como um indicador 

da tendência de uma pesquisa 

 Representação e contagem dos casos possíveis em situações 

combinatórias. 

 Construção do espaço amostral e indicação da possibilidade de 

sucesso de um evento pelo uso de uma razão. (BRASIL, 1998, p.74 -

75). 

 

De acordo com os PCN do 3
o
 Ciclo, a inclusão do bloco Tratamento da Informação 

se justifica pela demanda social, permitindo evidenciar sua importância em função do uso 

atual na sociedade. É salientado que aquilo que se pretende não é o desenvolvimento de um 

trabalho baseado na definição de termos ou de fórmulas que envolvem tais assuntos. Com 

relação à Estatística, a finalidade é possibilitar ao aluno a construção de procedimentos 

para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações que 

aparecem frequentemente no dia a dia. Outra finalidade é levar o aluno a calcular medidas 

estatísticas, como média, mediana e moda, com o objetivo de fornecer novos elementos 

para interpretar dados estatísticos. 

Com relação às probabilidades, a principal finalidade é que o aluno “compreenda 

que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória e que se podem 

identificar possíveis resultados desses acontecimentos e até estimar o grau da possibilidade 

acerca do resultado de um deles (BRASIL, 1998, p. 52)”. Assim sendo, sugere-se que as 

noções intuitivas de acaso e incerteza sejam exploradas na escola, por meio de 

experimentos e observação de eventos equiprováveis. 

No que concerne a problemas de contagem, a finalidade é que o aluno tenha 

oportunidade de “lidar com situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos que 

possibilitem o desenvolvimento do raciocínio combinatório e a compreensão do princípio 

multiplicativo para sua aplicação no cálculo de probabilidades” (BRASIL, 1998, p. 52). 

Na presente pesquisa, foram elaboradas e aplicadas dez atividades que abordam 

conteúdos mencionados: coleta, organização, comunicação de dados utilizando tabelas e 
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gráficos, cálculo da média e experimentos com observação de eventos equiprováveis e não 

equiprováveis (dado, moeda, bolas de diversas cores). 

As sugestões didáticas para a abordagem do bloco Tratamento da Informação são 

apresentadas em conjunto para o 3
o
 e o 4

o
 Ciclos. Uma delas é a leitura e discussão de 

informações que aparecem nos jornais. Também podem ser selecionados assuntos que 

despertam o interesse do aluno por questões sociais envolvidas, podendo ser usados como 

contextos significativos. Outra forma de explorar os conteúdos de Tratamento da 

Informação é a realização de pesquisas que têm interesse para o aluno, como as 

relacionadas com desenvolvimento físico (peso, altura, idade) de adolescentes. 

Um aspecto pedagógico é a escolha dos recursos visuais adequados que permitem 

apresentação global da informação, leitura rápida e destaque de aspectos relevantes, para 

comunicar os resultados da pesquisa realizada pelo aluno.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), é interessante propor situações em que há 

acentuadas entre média, mediana e moda, para que o aluno possa refletir sobre a mais 

significativa para expressar a tendência da maioria. 

Mais uma sugestão é que, ao trabalhar com o Tratamento da Informação, o aluno 

seja levado a ler e interpretar gráficos, observando aspectos que permite confiar, ou não, 

nos resultados apresentados, como gráficos inadequados e informações que não foram 

levantadas, o que conduz a erros de julgamento. 

A resolução de problemas de contagem, no Ensino Fundamental, coloca o aluno 

diante de situações em que é necessário agrupar objetos, levando o aluno a compreender o 

princípio multiplicativo e a desenvolver o raciocínio combinatório. Também é sugerido 

que a noção de probabilidade continue a ser explorada informalmente, por meio de 

investigações, de modo que os alunos façam algumas previsões a respeito do sucesso de 

um evento. Para ampliar a noção de probabilidade, pode-se explorar, por exemplo, o 

lançamento de moedas, dados, roletas áreas desiguais para os números. 

No trabalho com a Estatística, recomenda-se o uso da calculadora, haja vista o 

envolvimento de muitos cálculos, muitos dos quais trabalhosos, em virtude dos números 

envolvidos, quando se analisam informações de revistas, rádio, televisão, internet etc. 

 Também é sugerido nos PCN (BRASIL, 1998) que o bloco do Tratamento da 

Informação seja explorado por meio de projetos interdisciplinares que integrem conteúdos 

de outras áreas do currículo. 
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1.4  Educação Estatística no Ensino Fundamental 

 

Em comparação, por exemplo, com a da Álgebra, a Aritmética e a Geometria, 

pode-se considerar como recente a introdução da Estatística e das Probabilidades nos 

currículos de Matemática. Consequentemente, estes são temas de debate constante no seio 

da comunidade de educadores matemáticos e de profissionais envolvidos com o ensino e a 

aprendizagem da Matemática. Grupos específicos de Educação Estatística surgiram para 

discutir e disseminar as pesquisas e as experiências realizadas em salas de aula. Um deles, 

liderado por Richard L. Scheaffer, desenvolveu o chamado Quantitative Literacy Project 

(QLP) na década de 1980, nos Estados Unidos. O projeto contou com a colaboração de 

estatísticos e educadores matemáticos. Segundo Scheaffer (1990), alguns dos princípios 

que deveriam ser seguidos no QLP, eram: análise dos dados como principal ação 

pedagógica, uso de dados reais e de interesse dos alunos e ênfase em bons exemplos e na 

valorização da intuição. Além disso, os estudantes deviam escrever mais e calcular menos 

e a Estatística ensinada nas escolas devia ser importante e útil para os estudantes no 

cotidiano. O projeto provocou significativo avanço no campo da Educação Estatística. 

Mais recentemente, destaca-se como grupo a IASE. Conforme foi dito, esse grupo, 

criado em 1999, realizou seis conferências internacionais (ICOTS) sobre o ensino da 

Estatística. Também se destaca o Grupo de Investigação Latino-Americano de Educação 

Estatística (GILEE), criado em 2006. Ele, que reúne pesquisadores latino-americanos que 

se comunicam principalmente por meio de fóruns, promoveu o Encuentro Latino 

americano de Educacion Estadística (ELEE), em julho de 2008, Monterrey, México, no 

âmbito do ICME-11 (11th International Congress on Mathematical Education): “O 

objetivo desse encontro foi reunir educadores estatísticos e professores de estatística latino-

americanos para troca de experiências, formação em Educação Estatística, ampliação de 

contatos e estabelecimento de projetos de colaboração (BORBA, R. e outros, 2011, p. 5)”. 

No Brasil, destaca-se o Grupo de Trabalho 12 – Ensino de Probabilidade e 

Estatística (GT12), da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), cujos 

pesquisadores se encontram nos Seminários Internacionais de Pesquisa em Educação 

Matemática (SIPEM), realizados tri-anualmente em diferentes estados do país. Durante a 

importante XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática (XIII CIAEM), os 

pesquisadores brasileiros da área de Educação Estatística aproveitaram a oportunidade para 

discutir com colegas de diversos países das Américas temas referentes à área. Assim, 
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realizou-se o Encontro Interamericano de Educação Estatística, em 1
o
 de julho de 2011, na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como satélite da XIII CIAEM. O Encontro 

contou com a participação de dois importantes pesquisadores internacionais: Carmem 

Batanero (Espanha) e Dani Ben-Zvi (Israel). 

No resumo sobre o Encontro Interamericano, os autores (BORBA, MONTEIRO, 

GUIMARÃES et al., 2011) relatam o surgimento de temas comuns nas discussões dos GT: 

currículo, formação de professores, recursos didáticos e sequências de ensino e divulgação 

de pesquisas. 

Com relação ao currículo, foi sugerida a ênfase em análises inferenciais e não 

apenas em descritivas, na Educação Básica. Também foi enfatizada a busca de mais 

articulação entre os conteúdos estatísticos e probabilísticos a serem trabalhados. Foram 

sugeridas mudanças nos currículos dos cursos de formação de professores a fim de se obter 

um trabalho mais eficaz na sala de aula da escola básica. Também foi salientado que 

discussões mais amplas ainda se faziam necessárias quanto à seleção e ao aprofundamento 

dos conteúdos básicos a serem trabalhados. 

No que se refere à formação de professores, foi indicada mais atenção à Estatística 

e às Probabilidades na formação inicial e na continuada dos licenciados em Pedagogia e 

em Matemática. E que fossem enfatizados a análise e o uso prático de materiais didáticos 

disponíveis. Surgiu ainda uma recomendação sobre o incentivo à realização de pesquisas 

por estudantes e professores, nos diferentes níveis de ensino, visando à apropriação de 

processos investigativos e ao uso da Estatística e das Probabilidades em situações práticas.  

Quanto a recursos didáticos e sequências de ensino, foi recomendada a análise de 

conteúdos apresentados em livros e manuais didáticos, visando à orientação a professores 

sobre o trabalho em sala de aula. Julgou-se também importante divulgar aspectos 

fundamentais para responsáveis pela produção de materiais didáticos, bem como divulgar 

para professores sequências de ensino bem sucedidas e outros recursos, como os 

computacionais, a exemplo de tutoriais e videoaulas. 

Com relação à divulgação de resultados de pesquisa, foi indicada a publicação da 

discussão em revistas acessíveis a professores do Ensino Fundamental e do Médio. E, em 

parceria com secretarias de educação, a discussão em seminários e oficinas para 

socialização de aspectos teóricos e de experiências práticas de ensino de Estatística na 

Educação Básica, bem como participação de professores dos diferentes níveis de ensino 

em grupos. Enfim, recomendou-se que fossem realizados mais encontros regionais, 
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nacionais e internacionais de Educação Estatística, com a participação de pesquisadores, 

professores e estudantes de graduação e de pós-graduação. 

Assinalam os educadores Borba et al. (2011, p. 5): 

Um dos pontos comuns entre esses grupos de pesquisadores e educadores 

estatísticos é o reconhecimento que para maior consolidação da Educação 

Estatística são necessários mais debates, a partir de encontros locais, 

regionais, nacionais, intercontinentais e internacionais, e que, por 

conseguinte propiciem cooperações acadêmicas (BORBA et al., 2011, p. 

5) 

 

Individualmente, pesquisadores e educadores estatísticos brasileiros vêm 

participando de outros eventos no país: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 

Matemática (SIPEM), Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática (CIBEM), 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), Encontro Brasileiro de Estudantes 

de Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM), Encontro Paulista de Educação 

Matemática (EPEM). 

Em alguns países, costuma-se denominar de Estocástica o estudo conjunto da 

Estatística e das Probabilidades. Mas, mesmo no Brasil, os termos Educação Estocástica e 

Educação Probabilística não se popularizaram, sendo Educação Estatística (EE) o está 

sendo usado. Trata-se da generalização para questões pedagógicas, metodológicas e 

epistemológicas tanto do ensino de Estatística, como das Probabilidades. Afirma Santos: 

“A educação estatística é a área da educação que se ocupa da investigação de problemas 

relacionados ao ensino e à aprendizagem de conceitos estatísticos e probabilísticos” 

(SANTOS, 2010, p. 2). 

Em termos de estudo, pesquisa, publicação e encontro, a Educação Estatística tem 

avançado significativamente e, nos últimos tempos, em termos de área de investigação, 

consolida-se uma tendência de considerá-la não mais como uma subárea da Educação 

Matemática, mas como um campo científico e de atividade profissional. Afirma Santos, 

(2010, p. 3), “A educação estatística e a educação matemática, enquanto áreas de 

investigação, possuem alguns objetos de pesquisa em comum, porém, em essência, 

ocupam-se cada qual de suas próprias problemáticas”.  

Coutinho (2010 apud SANTOS, p. 3) apresenta um diagrama mostrando a 

Educação Matemática e a Educação Estatística como áreas de investigação que ora 

compartilham preceitos, ora se ocupam de questões particulares.  
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Figura 1 - Matemática versus Educação Estatística 

segundo Santos 
 

Educação

Matemática

Educação

Estatística

 

Fonte: Coutinho (2010 apud SANTOS, s.d., p. 3) 

 

Sobre a natureza da Estatística, Cockcroft (1982 apud LOPES, 2004) afirma que 

não é só um conjunto de técnicas, mas um estado de espírito na aproximação aos dados, 

pois facilita conhecimentos para lidar com a incerteza e a variabilidade, mesmo durante a 

coleta, o que permite que se possam tomar decisões e enfrentar situações de incerteza. 

Relativamente às Probabilidades, os autores consideram que o estudo precisa ser iniciado 

mais cedo no contexto escolar, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de 

desenvolver o raciocínio probabilístico, o que permite mais desenvoltura na tomada de 

decisões sobre a possibilidade de ocorrências, ou não, de fenômenos e/ou fatos. 

Sobre a natureza das Probabilidades e as finalidades de seu ensino na educação 

obrigatória, Batanero (2006 p.1) destaca: “a Probabilidade é parte da Matemática e base de 

outras disciplinas e é essencial para preparar os estudantes, visto que o acaso e os 

fenômenos aleatórios impregnam nossas vidas e nosso entorno”. 

Com relação aos objetivos da Educação Estatística, Coob e More (1997, p. 815) 

enfatizam: “o objetivo da Educação Estatística é ajudar os alunos a desenvolver o 

pensamento estatístico, o qual, em grande parte, deve-se à presença de variáveis em todo 

lugar”. Esses autores consideram que a solução de problemas estatísticos e as decisões 

dependem do entendimento, da explicação e da quantificação das variáveis em dados. De 

acordo com estes, há outras razões que fazem com que a Estatística se diferencie da 

Matemática. A Estatística requer diferentes tipos de pensamento, porque dados estatísticos 

não são somente números: são números com um contexto que ganha significado. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais – BRASIL (1997), a principal finalidade 

para o estudo de Probabilidades é esta: 

 

que o aluno compreenda que grande parte dos acontecimentos do 

cotidiano são de natureza aleatória e é possível identificar prováveis 

resultados desses acontecimentos. As noções de acaso e incerteza, que se 

manifestam intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações 
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nas quais o aluno realiza experimentos e observa eventos (BRASIL, 

1997, p. 56) 

 

No âmbito desse movimento da Educação Estatística, pesquisadores, educadores e 

professores publicam experiências, pesquisas e reflexões teóricas, buscando desvendar os 

meandros do ensino e da aprendizagem da Estatística e das Probabilidades. Assim é que, 

segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), é muito importante, na Educação Básica, 

que os alunos tomem contato com as primeiras noções de Estatística e Probabilidades, sem 

pretender ir muito longe na aquisição formal dos conceitos, mas procurando que o foco 

esteja na compreensão das ideias e no sentido crítico. O ensino deve ser fortemente 

experimental, mas apelando para as capacidades de raciocínio e comunicação. Esses 

autores afirmam que a capacidade de gerar opiniões claras, fundamentadas e criativas 

constitui um aspecto central na análise e interpretação de dados estatísticos. Consideram 

também que, após a análise e a avaliação dos diferentes argumentos, há necessidade de 

comunicar a informação de forma convincente, com terminologia adequada. Para os 

autores, mais do que saber definições, o processo pressupõe experiência em lidar com a 

terminologia da Estatística e das Probabilidades em situações concretas e em contextos 

variados. 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) defendem que os alunos devem aprender a 

construir e utilizar tabelas e gráficos de barras e ler e interpretar a informação assim 

apresentadas, para jogos de introdução de conteúdos de Probabilidades, entendendo o 

significado de chance, incerteza, aleatoriedade e vendo a probabilidade como a medida da 

incerteza para simular eventos e chances de algo acontecer, ou não. 

A Estatística, por seus conceitos e métodos de coleta, organização e análise de 

informações diversas, pode ser vista como aliada na transformação da informação bruta em 

dados que permitam a leitura e compreensão da realidade. O fato pode ser a justificativa 

para sua presença constante no cotidiano de qualquer pessoa, fazendo com que haja amplo 

consenso em torno da ideia de que a Educação Estatística deve ser uma prioridade da 

sociedade atual. 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) defendem que todas as pessoas devem 

desenvolver as próprias capacidades e preferências, bem como interpretar as mais variadas 

situações e tomar decisões fundamentadas quanto à vida pessoal, social ou familiar. Isso 

implica que as crianças e jovens devem desenvolver a capacidade de usar a Matemática 

para analisar e resolver situações problemáticas e para raciocinar e comunicar, além da 
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autoconfiança necessária para fazê-lo. Isso reforça a necessidade de que os conceitos 

estatísticos e probabilísticos sejam trabalhados desde os anos iniciais da Educação Básica, 

de modo que os estudantes se familiarizem com as fases de um processo investigativo, na 

interpretação de descobertas e busca de conclusões. 

Com isso, há forte recomendação de autores como Lopes (2006) de que a resolução 

de problemas seja considerada na Educação Estatística, pois a problematização permite que 

os alunos se confrontem com problemas variados do mundo real e, a partir da proposição 

de questões, realizem o processo de coleta, organização e representação de dados, bem 

como a interpretação e a iniciação das ideias da probabilidade. Nesse sentido, o professor 

deve relacionar o conteúdo a uma situação mais compreensível para os alunos. Assim é 

que Lopes (2006, apud LOPES, COUTINHO, ALMOULOUD, 2010) defende o ensino de 

Probabilidades com resolução de problemas. Entende que problema não é um exercício de 

aplicação de conceitos recém-trabalhados, mas o desenvolvimento de uma situação que 

exige a interpretação e o estabelecimento de estratégia para a resolução. Afirma a autora: 

A probabilidade proporciona um modo de medir a incerteza e de mostrar 

aos estudantes como matematizar, como aplicar a matemática para 

resolver problemas reais. Para isso, recomenda-se um ensino das noções 

probabilísticas a partir de uma metodologia heurística e ativa, através da 

proposição de problemas concretos e da realização de experimentos reais 

ou simulados. (LOPES, COUTINHO, ALMOULOUD, 2010, p. 139) 

 

Lopes e Ferreira (2004) justificam a resolução de problemas na Educação 

Estatística, relembrando o papel da Estatística na história:  

 

A Estatística se desenvolveu através da resolução de problemas de ordem 

prática na História da Humanidade e, portanto, justifica-se que o seu 

aprendizado seja focado nessa perspectiva, para isso, é preciso entender 

que problema não é um exercício de aplicação de conceitos recém-

trabalhados, mas o desenvolvimento de uma situação que envolve 

interpretação e estabelecimento de uma estratégia para a resolução 

(LOPES, FERREIRA, 2004, p. 5). 

 

As afirmações anteriores são referendadas por Lopes e Carvalho (2005), Pais 

(2011), Lopes , Coutinho e Almouloud, (2010). 

Contudo Lopes (2010) alerta que de nada adianta os estudantes realizarem 

atividades que envolvem coleta, organização e representação dos dados, se isso não for 

feito para solucionar situações que tenham sido problematizadas por eles. Da mesma 

forma, o caminho para fazer inferências e tirar conclusões sobre os dados tem de ser 
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determinado por eles. Afirma também que a Educação Estatística não só auxilia a leitura e 

a interpretação de dados, mas fornece habilidade para que uma pessoa possa analisar e 

relacionar criticamente os dados apresentados, questionando e até mesmo ponderando a 

veracidade. (LOPES, COUTINHO, ALMOULOUD, 2010, p. 52). Outro alerta é 

manifestado por Jacobini e Wodewotzki (2004). Segundo os autores, para desenvolver o 

raciocínio estatístico, os problemas devem começar com um questionamento e terminar 

com uma opinião. Os julgamentos e as conjecturas expressos pelos estudantes não devem 

ser caracterizados como certos ou errados, mas analisados quanto à qualidade de 

raciocínio, à adequação e aos métodos empregados para fundamentar as evidências. 

Nesse sentido, Lopes e Carvalho (2005 apud LOPES, COUTINHO, 

ALMOULOUD, 2010) defendem um ensino que permita aos alunos se confrontar com 

problemas variados do mundo real e, pela da proposição de questões, realizar o processo de 

coleta, organização e representação de dados, bem como a interpretação e a iniciação das 

ideias de probabilidade. Assim sendo, o professor deve relacionar o conteúdo a uma 

situação que seja mais compreensível para os alunos. 

Outra recomendação para o trabalho da Estatística e das Probabilidades em sala na 

escola é contextualização e ambientes de aprendizagem. Rumsey (2002), por exemplo, 

defende que o trabalho desenvolvido em sala de aula tenha contextos significativos, de 

modo que os alunos vivenciem o motivo do conteúdo estatístico e apreciem sua 

importância no contexto estudado. Pais (2011) afirma: 

 

A contextualização do saber é uma das mais importantes noções 

pedagógicas que deve ocupar um lugar de maior destaque na análise da 

didática contemporânea. Trata-se de um conceito didático fundamental 

para a expansão do significado da educação escolar. O valor educacional 

de uma disciplina expande na medida em que o aluno compreende os 

vínculos do conteúdo estudado com um contexto compreensível por ele. 

(PAIS, 2011, p.2) 

 

Campos, Jacobini e Wodewotzki (2011) defendem uma abordagem pedagógica 

relacionada com o contexto. Para eles, deve-se aprender Estatística fazendo Estatística, em 

ambiente pedagógico que use problemáticas próximas da realidade dos estudantes. Essas 

problemáticas devem estar relacionadas com a comunidade, com o convívio social ou até 

mesmo com o mundo do trabalho, sendo valorizados  não só os conteúdos programáticos, 

mas também as interpretações de resultados e as relações com o contexto no qual os 

problemas estão inseridos. Sob essa perspectiva, Lopes (2004), considera que a Educação 
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Estatística deve proporcionar aos alunos ambientes de aprendizagem que lhes possibilitem 

construir competências para lidar com os conceitos estatísticos no cotidiano. Para isso, 

devem vivenciar situações em que tenham que avaliar resultados, questionar informações e 

desenvolver atitudes criativas. Nesse ambiente, o papel do professor é o de um parceiro 

cujas ações devem dar o suporte necessário aos estudantes na trajetória de construção do 

saber. Afirma Lopes (2004, p. 86): 

 

A implementação da Educação Estatística, propõe um processo de ensino 

e aprendizagem na perspectiva investigativa, no qual os alunos tenham 

vivência com a geração e a análise de dados. Para isso, sugere que a ação 

pedagógica passe por algumas etapas, dinâmica que exige a participação 

ativa do aluno no processo, o que pode favorecer o desenvolvimento de 

todas as habilidades discutidas anteriormente (LOPES, 2004, p.86). 

 

De certa forma, ao trabalhar com situações-problema, gerando e analisando dados, 

os alunos estão investigando. De fato, é importante e recomendável proporcionar 

familiaridade com conceitos estatísticos, propondo a realização de pesquisas pautadas em 

assuntos de seu interesse que contemplem coleta, organização e análise de dados.  

Para melhor explicar o processo, Lopes (2004) propõe um esquema, ilustrado na 

Figura 2. 

Figura 2: Processo de ensino e aprendizagem na perspectiva 

Investigativa, segundo Lopes 
 

 

DEFINIÇÃO DA QUESTÃO

OU PROBLEMA 
COLETA DE DADOS

FAZENDO DEDUÇÕES E/OU 

TOMANDO DECISÕES 

REPRESENTAÇÃO DOS 

DADOS 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

 

Fonte: Lopes (2004, p. 86) 
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Campos, Jacobini e Wodewotzki (2011) destacam a importância da investigação na 

Educação Estatística. Para os autores, ela constitui um dos elementos básicos da construção 

do conhecimento, ao lado da descoberta e da reflexão. 

 

Trabalhamos os princípios da EE com nosso olhar voltado 

predominantemente para questões de ensino e aprendizagem num 

ambiente no qual se destacam a investigação e a reflexão como elementos 

essenciais no processo de construção do conhecimento. A investigação, a 

descoberta, a reflexão e a validação se destacam, pois são vistas como 

elementos básicos nesse processo de construção do conhecimento 

(CAMPOS, JACOBINI, WODEWOTZKI, 2011, p.13, 14). 

 

Segundo Campos, Jacobini, Wodewotzki (2011), a Educação Estatística surgiu 

como importante área de pesquisa para contornar os problemas do ensino e da 

aprendizagem dos diversos conteúdos de Estatística em todos os níveis escolares. Esses 

autores defendem uma abordagem pedagógica relacionada com aprender Estatística 

fazendo Estatística, em ambiente pedagógico construído na busca de problemáticas 

próximas da realidade dos estudantes. As problemáticas devem estar relacionadas com a 

comunidade, com o convívio social e com o mundo do trabalho e devem ser valorizados 

não só os conteúdos programáticos, mas também as interpretações de resultados e as 

relações com o contexto no qual os problemas estão inseridos. 

Embora citados com menor frequência, são apresentadas outras recomendações 

sobre o ensino e a aprendizagem da Estatística e das Probabilidades, como o uso de 

experimentações e a comunicação estatística. 

Lopes (1998) diz que o ensino da Estatística e das Probabilidades, por 

experimentações, observações, registros, coletas e análises de dados, de modo 

interdisciplinar, pode levar os estudantes ao desenvolvimento do senso crítico. Ele ressalta, 

porém, que o professor deve ser um instigador das questões a serem analisadas, 

principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, quando muitos valores sociais 

entram em questão.  

A comunicação estatística é recomendada por Campos, Jacobini, Wodewotzki 

(2011). Dizem os autores: 
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A habilidade de comunicação estatística envolve ler, escrever, demostrar 

e trocar informações estatísticas. Enquanto a interpretação demonstra o 

entendimento do próprio estudante em relação às ideias estatísticas, a 

comunicação envolve a passagem dessa informação para outra pessoa de 

uma forma que ambos irão entendê-la. Comunicação envolve traduzir 

alguma coisa de uma linguagem, estilo ou notação para outra. (...). Essa 

comunicação pode ser oral ou escrita (ou ambas). (CAMPOS, 

JACOBINI, WODEWOTZKI, 2011, p. 26). 

 

 Com isso, o desenvolvimento da competência estatística e probabilística é 

tema que tem sido discutido e mencionado na área da Educação Estatística. De acordo com 

Serrazina e Oliveira (1999), a competência matemática que todos devem desenvolver 

inclui conhecimentos de Estatística e de Probabilidades, que constituem uma ferramenta 

imprescindível em diversos campos da atividade científica, profissional, política e social. 

Os autores afirmam: 

 

Ao aprenderem a separar, a seleccionar e a classificar, estão a organizar o 

pensamento, a tomar decisões, a usar ideias estatísticas. Também a 

intuição primária do acaso está presente na sua vida diária, 

nomeadamente, nos jogos de azar que fazem com os amigos. Estas 

situações podem constituir um ponto de partida para o desenvolvimento 

de ideias relacionadas com a estatística e as probabilidades e, ao mesmo 

tempo, para a realização de actividades em que os alunos tenham a 

oportunidade de lidar com aspectos centrais do pensamento estatístico 

(ABRANTES, SERRAZINA, OLIVEIRA, 1999, p. 95). 
 

Para Rumsey (2002 apud SILVA, 2007), a competência estatística é a base para o 

raciocínio e o pensamento estatístico, necessários para o desenvolvimento de habilidades 

científicas de pesquisa: a capacidade de explicar, julgar avaliar e tomar decisões sobre a 

informação. No Quadro 2, é apresentada uma síntese do que Rumsey (2002) considera 

competência estatística. 

 

Quadro 2 – Síntese da competência estatística segundo Rumsey 
 

Atenção aos dados 

Promove motivação aos alunos, pois os dados estão 

presentes na vida diária, são frequentemente 

subutilizados e as decisões baseadas em dados 

podem ter um impacto forte em nossas vidas. 

Entendimento básico de estatística 

É a capacidade de relacionar dentro de um tema não 

estatístico; explicar o que o conceito significa, usá-lo 

em uma sentença ou dentro de um problema maior e 

responder questões sobre ele. Não significa saber 

calcular, por exemplo, o desvio padrão, mas sim 

compreendê-lo. 
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Coleta de dados e resultados 

Dar a oportunidade ao estudante para coletar seus 

próprios dados e achar os resultados estatísticos 

básicos pode ajudar os alunos a se apropriar de sua 

própria aprendizagem.  

Interpretação num nível básico 
Saber interpretar resultados estatísticos (gráficos, 

tabelas, etc) com suas próprias palavras. 

Habilidades básicas de comunicação 

Leitura, escrita, demonstração da informação 

estatística. Transmitir para outra pessoa a informação 

estatística. 

 

Fonte: Rumsey (2002 apud SILVA, 2007, p. 27) 

 

Muitos educadores matemáticos, a exemplo de Nascimento (2000), têm investigado 

o desenvolvimento da literacia, do pensamento e do raciocínio estatístico, pelo fato de as 

pessoas, no mundo atual, cada vez mais, sentirem a necessidade de entender as 

informações trazidas pelos meios de comunicação.  

Branco e Martins (2002, p. 9), em relação à literacia, diz que é fundamentalmente a 

capacidade de o indivíduo ler, escrever e falar na língua materna, efetuar cálculos e 

resolver problemas do dia a dia, de forma a cumprir as tarefas que lhe são exigidas tanto no 

emprego como na sociedade. 

De acordo com resumo recente de Gal (2002), citado por Watson (2006, p. 10), 

adultos estatisticamente letrados apresentam dois requisitos (a) capacidade de interpretar e 

avaliar de forma crítica a informação estatística e os argumentos relacionados com os 

dados ou fenômenos aleatórios que as pessoas podem encontrar em diferentes contextos; 

(b) a capacidade de discutir e comunicar opiniões sobre essas informações estatísticas, 

sempre que for relevante. Os conceitos de literacia, raciocínio estatístico e pensamento 

estatístico foram sintetizados por Campos, Jacobini e Wodewotzki (2011), de acordo o 

Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 – Síntese dos conceitos de literacia, pensamento 

estatístico e raciocínio estatístico 
 

Literacia 

Diz respeito à habilidade de comunicação estatística, que envolve ler, 

escrever, demonstrar e trocar informações, interpretar gráficos e tabelas 

e entender as informações estatísticas dadas nos jornais e outras mídias, 

sendo capaz de se pensar criticamente sobre elas. 

Raciocínio 

Pode ser categorizado, envolve a conexão ou a combinação de ideias e 

conceitos estatísticos, significa compreender um processo estatístico e 

ser capaz de explicá-lo, significa interpretar por completo os resultados 

de um problema baseado em dados reais. 

Pensamento 

Capacidade de relacionar dados quantitativos com situações concretas, 

admitindo a presença da variabilidade e da incerteza, escolher 

adequadamente as ferramentas estatísticas, enxergar o processo de 

maneira global, explorar os dados além do que os textos prescrevem e 

questionar espontaneamente os dados e os resultados. 

Fonte: Campos, Jacobini, Wodewotzki (2011, p.44) 

 

Buscando uma teoria que explicasse como pensar sobre Estatística Aplicada, 

Campos, Jacobini, Wodewotzki e Ferreira (2011) afirmam que: 

 

Tornou-se um importante desafio para os educadores e pesquisadores 

desenvolverem uma teoria que explicasse como pensar sobre Estatística 

Aplicada. O pensamento estatístico envolve um modo de pensar que 

inclui um raciocínio lógico e analítico. Ele permite avaliar o problema 

como um todo, além de suas partes componentes, e envolver um 

entendimento de porque e como as investigações estatísticas são 

conduzidas. [...] Raciocínio estatístico significa, ainda, entender e ser 

capaz de explicar um processo estatístico, e ter a capacidade de 

interpretar, por completo, os resultados de um problema baseado em 

dados reais. (CAMPOS; JACOBINI; WODEWOTZKI, et al. 2011, p. 

480 – 481). 

 

Quanto aos conteúdos estatísticos e probabilísticos, a literatura traz informações 

sobre o que é considerado importante na Escola Básica. Lopes, Coutinho e Almouloud 

(2010, p. 56), por exemplo, falam sobre os anos iniciais: 

 
Nos anos iniciais da escolaridade, os objetivos principais do estudo 

estatístico são: a coleta, a organização e a interpretação dos dados pelos 

alunos como uma necessidade para estudar situações da vida real; a 

construção de tabelas de frequência e gráficos de barras; e a leitura e a 

interpretação da informação contida nas tabelas e nos gráficos. Também o 

conceito de probabilidade deve ser trabalhado em todos os níveis de 
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ensino, devendo possibilitar aos alunos adquirir competência para tirar 

conclusões de experiências simples, na forma de jogos de dados, roletas, 

moedas, em que a possibilidade de ganhar seja, ou não, a mesma para os 

diversos participantes, e a discussão gerada com base nos resultados 

obtidos permita aos alunos confrontarem-se com os termos de “certo, 

possível, impossível, provável (LOPES, COUTINHO, e ALMOULOUD, 

2010, p. 56). 

 

 Estes autores indicam os conteúdos que consideram importantes para os anos finais 

do Ensino Fundamental: 

Nas séries finais do Ensino Fundamental, o objetivo principal centra-se 

em os alunos coletarem, organizarem e interpretarem a informação. 

Baseados na análise da informação, os alunos devem formular 

conjecturas, tirar conclusões e conseguir fundamentá-las. [...] À 

construção de tabelas de frequência e aos gráficos de barras, trabalhados 

nos ciclos anteriores, acrescentam-se os gráficos de setores, os polígonos 

de frequência e os pictogramas. O conceito de probabilidade é retomado 

como mencionado anteriormente, ou seja, com base em situações de jogo, 

os alunos devem familiarizar se com resultados possíveis em uma 

situação aleatória (LOPES, COUTINHO, ALMOULOUD, 2010, p. 56-

57). 

Alguns destaques são apresentados sobre construção, leitura e análise de gráficos, 

em vista do uso nas mídias. Considera-se necessário que os alunos aprendam a construir e 

utilizar tabelas e gráficos de barras e ler e interpretar a informação assim apresentadas. 

Larkin e Simon (1987,p.93) afirma: 

os gráficos constituem um meio eficiente de apresentar os dados, porque 

eles tornam explícita a informação deixada implícita em textos escritos. 

Essa preferência por gráficos no lugar de textos seria fundamentada pelo 

fato de que os aspectos visuais dos gráficos constituiriam representações 

figurativas das situações do mundo real (LARKIN, SIMON, 1987, p.93). 

 

Dizem Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999): 

 

Um dos aspectos importantes do trabalho em estatística desde os 

primeiros anos tem a ver com as representações gráficas. (...) Os gráficos 

não devem surgir como um fim em si mesmo, mas como um meio de 

comunicar o pensamento ou para investigar dados através de diferentes 

representações. Por isso, deve-se insistir-se, inicialmente, na 

compreensão e interpretação dos gráficos, mais do que na sua construção. 

(ABRANTES, SERRAZINA, OLIVEIRA, 1999, p. 99) 

 

A revisão da literatura sobre a Educação Estatística revela que a presença constante 

de informações estatísticas na mídia e na tomada de decisões é realidade na sociedade 
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moderna, demonstrando que há necessidade de ensinar a Estatística e as Probabilidades a 

um número de pessoas cada vez maior. Pesquisadores como Lopes, Coutinho e Almouloud 

(2010) têm defendido introduzir conteúdos de Estatística, Combinatória e Probabilidades 

nos currículos desde os anos iniciais da Educação Básica, em virtude do grande número de 

informações quantificadas na sociedade. Esses temas são indispensáveis à formação do 

cidadão e, assim sendo, a Matemática passa a ter o compromisso de não só ensinar 

Geometria, Álgebra ou Aritmética, mas também conteúdos estatísticos e probabilísticos. A 

Educação Estatística tem estudado problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem da 

Estatística, da Combinatória e das Probabilidades. Ela tem como objetivo tornar o cidadão 

estatisticamente e probabilisticamente competente com o desenvolvimento de atitudes e 

capacidades que permitam a reflexão e a criticidade em relação à informação de diferentes 

naturezas. 

No currículo brasileiro de Matemática, as orientações sobre o ensino das 

Probabilidades e da Estatística no Ensino Fundamental aparecem descritas nos PCN 

(BRASIL 1997, 1998), no bloco de conteúdo denominado Tratamento da Informação, que 

justifica a importância e relevância da Estatística e das Probabilidades na formação dos 

estudantes, pontuando o que eles devem conhecer e os procedimentos a serem 

desenvolvidos, dada a necessidade de compreender as informações veiculadas pela mídia, 

tomar decisões e fazer previsões que influenciam a vida pessoal e social. Indica também 

destaque especial ao desenvolvimento de pesquisas próximas da realidade dos alunos, por 

facilitarem a compreensão da informação necessária à sua realização. 

A Estatística, em vista de conceitos e métodos de coleta, organização e análise de 

informações, pode ser vista como aliada na transformação da informação bruta em dados 

que permitam a leitura e compreensão da realidade. O fato pode ser a justificativa da 

presença constante no cotidiano de qualquer pessoa, fazendo com que haja amplo consenso 

em torno da ideia segundo a qual a Educação Estatística deve ser prioridade da sociedade 

atual. 

Com relação às Probabilidades, o estudo deve ser iniciado mais cedo no contexto 

escolar, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver o raciocínio 

probabilístico para maior desenvoltura diante de tomadas de decisão a que são ou possam 

ser submetidos diariamente, com possibilidade de ocorrência, ou não, de fenômenos e/ou 

fatos.  
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As Probabilidades e a Estatística propiciam trabalhar com problemas variados e 

atividades contextualizados e interdisciplinares, relacionados ao cotidiano dos alunos, 

desafiando a imaginação e estimulando o raciocínio bem como a construção de estratégias 

de resolução de problemas, por situações diversificadas. A experimentação concreta de 

coleta e organização de dados com situações familiares permite aos alunos participar do 

processo de análise e investigação. Isso porque têm oportunidade de analisar criticamente 

os dados apresentados, questionar se são verdadeiros, ou não, e tirar conclusões. A 

capacidade de gerar opiniões claras, fundamentadas e criativas constitui aspecto central na 

análise e interpretação de dados estatísticos. Após a análise e a avaliação dos diferentes 

argumentos, há necessidade de comunicar a informação de forma convincente, sabendo 

utilizar a terminologia adequada. Mais do que saber definições, o processo pressupõe  

experiência em lidar com a terminologia da Estatística e das Probabilidades em situações 

concretas e em contextos variados. 

Quando o professor tem a oportunidade de trabalhar com dados reais, coletados 

pelos próprios alunos, tem a oportunidade de realizar aulas mais atrativas, que motivam e 

ensinam sem a utilização de atividades que pouca ou nenhuma relação têm com o dia a dia. 

 

1.5  Resultados de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem da Estatística e das 

Probabilidades 

 

Neste item, são apresentados e discutidos estudos constantes do Banco de Teses da 

CAPES e selecionados por apresentar objetivo de pesquisa relacionado com o da presente 

investigação e, mais especificamente, com a leitura e a interpretação de gráficos e tabelas e 

com conceitos probabilísticos. 

Para realizar o levantamento dos estudos, foi feita uma pesquisa em 5 de maio de 

2013 com estas expressões: interpretação de gráficos e tabelas, leitura e interpretação de 

gráficos e tabelas, tratamento da informação matemática, probabilidade e estatística no 

ensino fundamental.  

Eliminados os resultados que se repetiram, foi obtido um total de 26 trabalhos 

desenvolvidos de 1998 a 2011: vinte e cinco dissertações e uma tese. Entre eles, chamaram 

a atenção as dissertações de Adriana Correia da Costa, Celi Aparecida E. Lopes, Everton 

José Goldoni, Sandra A. Martins Rotunno, Michele Médici, Silvana Pereira e Paulo Ramos 

Vasconcelos. Foram utilizados por Adriana C. Costa e Everton José Goldoni, como 

fundamentos teóricos, os trabalhos de Brousseau. 



45 

 

Uma dessas pesquisas é a de Costa (2006). Na dissertação Interpretando gráficos e 

tabelas veiculadas pela mídia: uma proposta metodológica para o tratamento da 

informação, ela apresenta uma pesquisa empírica sobre a utilização de recursos de ensino 

como instrumentos facilitadores da aprendizagem. A pesquisadora analisa uma sequência 

didática para tratamento da informação, utilizando jornais e revistas como recursos de 

ensino, em perspectiva sócio-histórica, levando em consideração as etapas propostas na 

Teoria das Situações Didáticas. No decorrer da pesquisa, foi realizada uma intervenção 

didática em turma de 8
o
 do Ensino Fundamental segundo a Teoria das Situações Didáticas, 

de Brousseau, e o Sociointeracionismo, de Vygotsky, visando à construção de 

competências relativas ao tratamento da informação e às habilidades de leitura e 

interpretação de gráficos. A pesquisa foi pautada na metodologia da Engenharia Didática, 

de Artigue. Na consecução das atividades inerentes ao trabalho, a pesquisadora observou 

avanço considerável dos indivíduos pesquisados na aquisição das competências 

mencionadas. 

Lopes (1998), na dissertação A probabilidade e a estatística no ensino 

fundamental: uma análise curricular, desenvolve uma análise de propostas curriculares 

dos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Além disso, apresenta e analisa 

o desenvolvimento desse ensino em alguns países do mundo e as propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) em relação a esses temas. A pesquisadora conclui que, 

realizando observações, registro e representações de dados, os estudantes ficam aptos a ler 

e interpretar informações diferenciadas. 

 Na dissertação (Res)significando a educação estatística no ensino fundamental: 

análise de uma sequência didática apoiada nas tecnologias de informação e comunicação, 

Estevam (2010) estabelece como objetivo avaliar as contribuições da investigação 

exploratória de dados e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos estatísticos, no Ensino Fundamental. A 

metodologia utilizada é uma sequência didática baseada na investigação exploratória de 

dados, buscando envolver os alunos num processo real de investigação estatística, com as 

três dimensões da intenção educativa: conceitual, por envolver conceitos estatísticos e 

matemáticos, procedimental, por pautar-se em procedimentos relacionadas com a 

investigação, e atitudinal, por vislumbrar o desenvolvimento da capacidade crítica diante 

de dados e informações estatísticas presentes no dia a dia. O pesquisador utiliza a 

Engenharia Didática, os pressupostos teóricos da Teoria das Situações Didáticas, de 
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Brousseau, e a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de Duval. A investigação 

envolve 30 alunos de uma turma do 8
a
 série (9

o
 ano) do Ensino Fundamental, em escola 

estadual do interior do Estado de São Paulo. Os resultados apontam a importância da 

problematização e do contexto para a compreensão dos conceitos e habilidades que 

permeiam as etapas de uma investigação estatística. 

 Vasconcelos (2007), na pesquisa Leitura e interpretação de gráficos e tabelas: um 

estudo exploratório com alunos da 8
a
 série do Ensino Fundamental, tem como objetivo 

investigar o desenvolvimento da leitura e interpretação de tabelas e gráficos e o conceito de 

média aritmética, com alunos da 8
a 

série do Ensino Fundamental, a fim de oferecer 

subsídios relevantes para responder à seguinte questão de pesquisa: “Quais são os efeitos 

do ponto de vista da aplicação e desenvolvimento que uma intervenção de ensino 

proporciona por meio de uma abordagem não tradicional voltada à resolução de situações-

problema que envolvem conteúdos estatísticos para o ‘letramento estatístico’ de alunos da 

8
a
 série do Ensino Fundamental?” Para tanto, o pesquisador realizou uma pesquisa de 

caráter intervencionista com alunos da 8
a
 série do Ensino Fundamental de escola da rede 

pública estadual de São Paulo, com base nos conteúdos propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Na fundamentação teórica, o pesquisador utiliza a Epistemologia 

Genética, de Jean Piaget, e Teoria dos Campos Conceituais, de Gerard Vergnaud. O 

investigador conclui que a intervenção de ensino apoiada em abordagem não tradicional 

contribuiu para o ensino-aprendizagem de conceitos estatísticos, ampliando o 

conhecimento do aluno sobre o bloco de conteúdo Tratamento da Informação. 

 Pereira (2009), em estudo denominado A leitura e interpretação de tabelas e 

gráficos para alunos do 6
o
 ano do Ensino Fundamental: uma intervenção de ensino, tem 

como objetivo investigar avanços e limitações de uma intervenção de ensino no 6
o
 ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do Estado de São Paulo, com a 

finalidade de responder à seguinte questão de pesquisa: “Quais os avanços e limitações que 

uma intervenção de ensino para alunos do 6
o
 ano do Ensino Fundamental com vistas à 

apropriação de leitura e interpretação de gráficos e tabelas?” Para tanto, a pesquisadora 

desenvolve uma pesquisa com caráter intervencionista. Com a análise qualitativa e 

quantitativa dos resultados, ela conclui que a intervenção de ensino foi eficaz no propósito 

de promover a aprendizagem.  

 Rotunno (2007), em Estatística e Probabilidade: um estudo sobre a inserção 

desses conteúdos no ensino fundamental, desenvolve uma investigação acerca da inclusão 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071333005010030P9
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dos conteúdos Estatística e Probabilidades no Ensino Fundamental, conforme sugerem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 1995. Na tentativa de indicar que fatores contribuíram 

para a escolha desses conteúdos do currículo, foi imprescindível lançar olhares ao contexto 

em que o documento foi elaborado, bem como aos fatos que o precederam. Recorreu-se, 

pois, a depoimentos de elaboradores e consultores que participaram das Propostas 

Curriculares Estaduais, na década de 80, e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na 

década de 90. A pesquisadora concluiu que a inserção desses temas não decorreu apenas de 

demanda social e do desenvolvimento intelectual dos alunos, mas também de outros 

fatores, reorganização do conhecimento escolar; capacidade cognitiva do aluno e 

influências políticas e estrangeiras 

 Médici (2007), em A construção do pensamento estatístico: organização, 

representação e interpretação de dados por alunos da 5
a
 série do Ensino Fundamental, 

concebe uma sequência didática, com enfoque experimental, para introduzir Estatística 

para alunos da 5
a
 série (hoje 6

o
 ano) do Ensino Fundamental. Busca não apenas as 

condições didáticas que favoreçam a evolução autônoma do aluno na resolução de 

problemas de organização, representação e interpretação de um conjunto de dados, mas 

também a sequência didática que o professor utiliza para favorecer a construção do 

pensamento estatístico. Assim, foi investigada a maneira como os alunos interagiam com 

as situações propostas pelo professor, os conhecimentos preliminares que os alunos 

possuíam, as hipóteses elaboradas por eles e a forma como mobilizavam os conhecimentos 

construídos. Para as análises, foram utilizados pressupostos da Engenharia Didática. A 

conclusão indica que as aulas devem ser permeadas por debates coletivos, em pequenos 

grupos de trabalho, e que todas as etapas devem ser construídas pelos alunos, responsáveis 

por sua pesquisa.  
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CAPÍTULO II 

 

TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS NO ENSINO 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados aspectos da Teoria das Situações 

Didáticas, de Brousseau (1996), que vem despertando, há vários anos, o interesse de 

pesquisadores e educadores matemáticos para apresentar vínculo com o saber matemático. 

Ela serviu de suporte para a elaboração e realização de atividades matemáticas de 

estatística e probabilidade frequencial em uma turma do 6
o
 ano do Ensino Fundamental. 

 

2.1  Teoria das Situações Didáticas 

 

Guy Brousseau, nascido em Marrocos, em 4 de fevereiro de 1933, manifestou, 

desde muito jovem, interesse por Matemática e Física.  Interessado em estudar o modo 

como as crianças adquiriam conhecimentos matemáticos, abandonou o curso de 

Matemática Superior para fazer um ano de formação profissional na Escola Normal de 

Agen, cidade da Aquitânia, localizada no sudoeste da França.  

Iniciou o trabalho como professor após completar 20 anos. Em 1958, durante o 

serviço militar na Argélia, redigiu lições e tarefas matemáticas propostas a professores da 

época. Retomou os estudos de Matemática Superior na universidade em Bourdeaux, em 

1962. 

Propôs a criação de um Centro de Pesquisa do Ensino de Matemática (CREM), no 

Centro Regional de Documentação Pedagógica de Bordeaux. Depois, com a ajuda de 

universitários e professores da Escola Normal, publicou cadernos dedicados a professores, 

com a intenção de sugerir inovações e tornar precisas as condições de pesquisa. 

Em 1970, licenciado em Matemática, tornou-se assistente de Matemática na 

Universidade de Bordeaux. No mesmo ano, em conferência do Congresso da Associação 

dos Professores de Matemática do Ensino Público (Apmep) de Clermont- Ferrand, 

apresentou os primeiros elementos da Teoria das Situações Didáticas. 

Brousseau (1996) apud Teixeira e Passos (2013) define a didática como uma 

relação específica entre conteúdos de ensino e a maneira como os alunos adquirem 

conhecimentos e métodos. Em vista disso, desenvolveu uma teoria para compreender as 
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relações que acontecem entre alunos, professor e saber, em sala de aula, e, ao mesmo 

tempo, propôs situações que foram experimentadas e analisadas “cientificamente”. 

 Durante muito tempo, o modelo de aprendizagem adotado era mecanicista. Nos 

tempos atuais, apesar de em algumas escolas prevalecer a aprendizagem mecânica, muitas 

escolas procuram um ensino diferenciado, de modo que o conteúdo a ser ensinado seja 

repleto de significado e contextualizado conforme a realidade educacional em que estão 

inseridas.  

A Teoria das Situações Didáticas busca apresentar as atividades matemáticas de 

modo que os conteúdos não sejam apresentados de forma abstrata, sem sentido e 

significado para o objeto.  

Vista hoje como instrumento científico, a Teoria das Situações Didáticas surgiu 

quando o ensino e a aprendizagem de Matemática eram dominados pela visão cognitiva, 

influenciada pela Epistemologia Piagetiana. 

Segundo Oliveira (2013), a Teoria das Situações Didáticas está sedimentada na 

abordagem construtivista e as teorias de Piaget e de Vygotsky deram grande contribuição a 

Guy Brousseau, por enfatizar as interações sociais entre professor, alunos e conhecimentos 

matemáticos.   

É necessária a compreensão de que o processo de ensino e aprendizagem não é 

formado apenas de um agente, mas de componentes (professor, aluno e saber) que devem 

interagir e se integrar na busca do objetivo, isto é, da construção do saber, seja ele 

informal, seja ele científico. É necessário ainda reconhecer que entre os três componentes 

há múltiplas relações que podem constituir, ou não, obstáculos para a aprendizagem.  

A teoria é considerada uma referência na área de Educação Matemática e não 

apresenta os alunos como foco central, mas a situação didática, em que há interações entre 

alunos, professores, ambiente e saber matemático, em busca da aprendizagem significativa, 

ou seja, o que se aprende e como isso acontece.  Brousseau busca a compreensão das 

interações sociais que ocorrem em sala de aula entre professores e alunos e as condições e 

a forma como o conhecimento matemático pode ser apropriado e aprendido. 

Pais (2011) explica: 

 

Uma situação didática é formada pelas múltiplas relações pedagógicas 

estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber, com a finalidade de 

desenvolver atividades voltadas para o ensino e para a aprendizagem de 

um conteúdo específico. Esses três elementos componentes de uma 

situação didática (professor, aluno, saber) constituem a parte necessária 

para caracterizar o espaço vivo de uma sala de aula. Caso contrário, sem a 
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presença de um professor, pode até ocorrer uma situação de estudo, 

envolvendo somente alunos e o saber ou, ainda, sem a valorização de um 

conteúdo, podemos ter uma reunião entre professor e alunos, mas não o 

que estamos denominando de situação didática. (PAIS, 2011, p. 65, 66) 

 

Teixeira e Passos (2013, p. 157) complementam: “a Didática da Matemática seria, 

também, a arte de conceber e conduzir condições que podem determinar a aprendizagem 

de um saber matemático por parte de um sujeito”. Nesse sentido, é necessário que a 

aprendizagem seja um processo envolvente para o aluno, de modo que ele construa, 

modifique, enriqueça e diversifique esquemas de conhecimento internalizados, a respeito 

de diferentes conteúdos, partindo do significado e do sentido que pode atribuir a esses 

conteúdos e ao próprio fato de estar aprendendo. Para que a aprendizagem se concretize, é 

essencial a interação entre quem aprende e quem ensina. Para concretização da 

aprendizagem, são utilizados materiais didáticos, elementos reguladores entre os sujeitos 

do processo de ensino e aprendizagem e os conteúdos que devem ser aprendidos. 

Brousseau (2006) considera que o meio deve ser modelado e que um problema ou 

exercício não pode ser considerado mera reformulação de um conhecimento, mas um meio 

que responde ao sujeito, segundo algumas regras. 

Brousseau (1996a) apud Pommer (2008, p.4) expõe como ideia básica “aproximar 

o trabalho do aluno do modo como é produzida a atividade científica verdadeira, ou seja, o 

aluno se torna um pesquisador, testando conjecturas, formulando hipóteses, provando e 

construindo modelos, conceitos e teorias e socializando os resultados”. O autor enfatiza 

que as situações de ensino devem ser criadas pelo professor em situações favoráveis que 

aproximem o aluno do saber do qual ele deve se apropriar. 

Santos (1997) apud Pessoa (2004, p.4) afirma que “o processo de ensino-

aprendizagem se dá por dois procedimentos inseparáveis: a atividade construtiva do 

próprio aluno e a ajuda e o suporte oferecidos pelo outro (colegas e professores)”.  

Acredita-se que a aprendizagem de um conteúdo ou a resolução de um problema, 

em conjunto, tendo os alunos a oportunidade de explicitar o seu conhecimento e confrontar 

o seu ponto de vista com o de colegas, pode vir a ser uma situação favorável para que os 

participantes se ajudem mutuamente, no sentido de superar as dificuldades que encontram 

ou os erros que cometem durante a realização da tarefa. Exemplificando: quando 

determinado problema matemático é proposto ao aluno, levando-o a refletir, mesmo que de 

forma superficial e fragmentária, ele não toma consciência do que está pensando. No 

entanto, se estiver interagindo com colegas, ele tem de explicitar suas ideias e suas 
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hipóteses para que tomem conhecimento delas e possam compartilhar esse pensamento de 

forma que construam a solução.  

Sobre a Teoria das Situações Didáticas Teixeira e Passos (2013) afirmam: 

 

Esta teoria tem, como um dos objetivos primordiais da didática da 

matemática, a caracterização de um processo de aprendizagem por meio 

de uma série de situações reprodutíveis, denominadas de situações 

didáticas, que estabelecem os fatores determinantes para a evolução do 

comportamento dos alunos. Assim, o objeto central de estudo nessa teoria 

não é o sujeito cognitivo, mas a situação didática, na qual são 

identificadas as interações entre professor, aluno e saber. Algum erro 

cometido pelo aluno, nessa teoria, quando identificado, constitui-se como 

valiosa fonte de informação para a elaboração de boas questões ou para 

novas situações problemas que possam atender, mais claramente, os 

objetivos desejáveis. (TEIXEIRA, PASSOS, 2013, p. 157-158). 
 

Afirmam Teixeira e Passos (2013): 

 

A teoria de Brousseau esclarece a integração das dimensões 

epistemológicas, cognitivas e sociais no campo da Educação Matemática, 

permitindo, assim, a compreensão das interações sociais que ocorrem na 

sala de aula entre alunos e professores e das condições e da forma com que 

o conhecimento matemático pode ser apropriado e aprendido (TEIXEIRA, 

PASSOS, 2013, p. 157). 

 

A Teoria das Situações Didáticas pode ser representada por um esquema que utiliza 

um triângulo para indicar as relações entre professor, aluno e saber matemático. A esse 

esquema se associa uma concepção de ensino em que o professor organiza por mensagens 

a informação a ser transmitida, tomando o aluno toma para si o que deve adquirir. 

Figura 3: Triângulo Didático 

 

O Saber

Professor Aluno

Epistemologia 

do Professor

Relação 

Aluno/Saber

Relação 

Pedagógica  
 

Fonte: (POMMER, 2008, p. 2) 
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Relação Saber        Professor  

Nesta relação está envolvido o processo de ensino-aprendizagem de dado saber 

escolar junto com outros componentes que fazem parte do sistema didático, como 

métodos e objetivos de ensino e posições teóricas. É preocupação constante do 

professor a forma como os conteúdos são abordados em um contexto significativo. 

 

Relação Saber        Aluno 

 Nesta relação são considerados os conhecimentos prévios sobre o que se quer 

ensinar, as hipóteses relacionadas ao novo saber, o progresso do aluno mediante a 

aquisição do conhecimento ensinado, entre outros aspectos. Busca-se uma conexão 

entre o que já se conhece e o novo saber. 

 

Relação Professor        Aluno 

Esta relação é caracterizada pelo diálogo constante entre professor e aluno, na 

realização do processo de ensino-aprendizagem de um saber escolar, visando à 

evolução do comportamento discente em função dos objetivos propostos. 

O professor é visto, pois, como mediador dos processos que objetivam a apropriação 

do saber significativo pelos alunos, devendo simular, na sala de aula, situações em que 

eles podem vivenciar o processo de construção do saber.  

Pela situação didática, o professor reproduz uma situação real realizando as devidas 

adaptações ao contexto da sala de aula e inserindo objetos característicos do saber 

matemático. É necessário, pois, que as atividades matemáticas realizadas em sala de aula 

estejam repletas de significados e contextualizadas de acordo com a realidade do aluno. 

Diz Brousseau (1996, p. 48 apud COSTA, 2006, p. 22): “o professor procura situações que 

deem sentido aos conhecimentos que devem ser ensinados”. 

Segundo a Teoria das Situações Didáticas, os alunos têm uma participação ativa na 

busca do saber e o erro é considerado parte importante do processo. Busca-se a 

aprendizagem significativa e a reflexão sobre a forma como o conteúdo matemático pode 

ser apresentado aos alunos. Busca-se um vínculo com a realidade dos alunos, num contexto 

que proporciona expressão educativa significativa. Isso porque se considera que a forma 

didática pela qual um conteúdo é apresentado influencia o significado do saber matemático 

do aluno.  

 

Dizem Abrantes, Serrazina e Oliveira: 
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A aprendizagem é considerada um processo de construção ativa do 

conhecimento por parte das crianças. Estas, tal como os adultos, 

concebem um modelo do mundo com base nas experiências que vivem e 

nos conhecimentos prévios que têm. (...) a aprendizagem requer o 

envolvimento das crianças em atividades significativas. As explicações 

do professor, num momento adequado e de forma apropriada, são 

certamente elementos fundamentais. Porém, não adianta ensinar coisas 

novas de modo expositivo se as crianças não tiverem oportunidade de 

viver experiências concretas sobre as quais essas explicações podem fazer 

sentido (ABRANTES; SERRAZINA; OLIVEIRA, 1999, p. 23-24). 

 

Uma das noções utilizadas por Brousseau para estruturar a Teoria das Situações 

Didáticas é a de aprendizagem por adaptação, segundo a qual o aluno é desafiado a adaptar 

os conhecimentos adquiridos anteriormente para solucionar um novo problema.  

Adaptação, pois, pode ser entendida como a habilidade que o aluno manifesta ao utilizar 

conhecimentos anteriores para produzir a solução de um problema. 

Na teoria de Brousseau (1996) apud Costa (2006, p. 23), o conhecimento apresenta 

quatro etapas, conforme o Quadro 4, a seguir: 

 

 

 

Quadro 4: Etapas do conhecimento segundo Brousseau 

 

Situação de ação 

É a situação onde o aluno realiza procedimentos 

mais imediatos para resolver um problema sem se 

preocupar com a teoria utilizada. Trata-se de um 

conhecimento mais experimental e intuitivo, pois o 

aluno consegue encontrar a solução do problema, 

mas, não consegue explicitar os argumentos que ele 

utilizou na sua elaboração. Nesta situação 

predomina o aspecto experimental. 

Situação de formulação 

É a situação onde o aluno utiliza algum esquema de 

natureza teórica na resolução de um problema, uma 

estratégia mais elaborada, sem, contudo se 

preocupar com a validade de suas proposições. 

Nessa situação o aluno explicita os procedimentos 

realizados, mas não existe a intenção de julgar a 

validade do conhecimento utilizado. 
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Situação de validação 

É a situação onde o aluno utiliza o saber já 

elaborado com a finalidade de realizar 

demonstrações e provas essencialmente teóricas 

para o problema proposto. 

Situação de 

institucionalização 

É a situação onde se estabelece convenção social 

relativa ao conhecimento produzido. Nesta situação, 

o professor tenta auxiliar o aluno a proceder à 

passagem do conhecimento do plano individual e 

particular para a dimensão histórica e cultural do 

saber cientifico. 

Fonte: Brousseau (1996) apud Costa (2006, p. 23) 

 

Cada uma das situações citadas parece constituir uma ordem razoável para a 

construção dos saberes, podendo acelerar as aprendizagens, espontâneas ou provocadas.  

Quando os alunos constroem o próprio conhecimento, influenciados por uma 

intenção oculta de ensino, ocorre a situação adidática. De acordo com Pais (2011), a 

educação escolar não está restrita à situações passíveis de controle do professor, o que 

Brousseau (1986) chama de situação adidática, e se caracteriza pela existência de 

determinados aspectos do fenômeno de aprendizagem nos quais não há intencionalidade 

pedagógica direta ou controle didático do professor. Explica Brousseau (1986) apud Pais 

(2011): 

Quando o aluno torna-se capaz de colocar em funcionamento e utilizar 

por ele mesmo o conhecimento que ele está construindo, em situação não 

prevista de qualquer contexto de ensino e também na ausência de 

qualquer professor, está ocorrendo então o que pode ser chamado de 

situação adidática (BROUSSEAU, 1986 apud PAIS, 2011, p. 68). 

 

Para a situação adidática, Brousseau defende a importância da não intervenção do 

professor, de modo que o aluno aceita a responsabilidade de uma situação de 

aprendizagem. É necessário que ele entenda que o problema foi escolhido pelo professor 

para conduzi-lo a novo conhecimento e que esse saber será realmente adquirido for 

possível usá-lo fora do contexto e da intenção de ensino. Mas, tanto na situação didática 

como na adidática, o professor deve sempre ajudar o aluno a tirar o máximo proveito de 

todos os dispositivos da situação de ensino, para que o conhecimento pessoal seja o 

objetivo principal.  
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Na presente investigação, a Teoria das Situações Didáticas serviu de suporte para 

elaboração e aplicação de atividades de intervenção de Estatística e Probabilidades para 

alunos do 6
o
 ano do Ensino Fundamental, buscando o desenvolvimento de competências e 

habilidades relativas à leitura, análise e interpretação de gráficos e tabelas e a noções de 

probabilidade frequencial. 

 

2. 2  Contrato Didático 

 

Nesta pesquisa também foi usado o conceito de contrato didático, no âmbito da 

Teoria das Situações Didáticas. 

O contrato didático deve ser considerado em função do professor, do aluno e do 

conhecimento e essas relações não subsistem de forma isolada. 

 

A noção de contrato didático, descrita por Brousseau (1986), refere-se ao 

estudo das regras e das condições que condicionam o funcionamento da 

educação escolar, quer seja no contexto de uma sala de aula, no espaço 

intermediário da instituição escolar quer seja na dimensão mais ampla do 

sistema educativo. No nível de sala de aula, o contrato didático diz 

respeito às obrigações mais imediatas e recíprocas que se estabelecem 

entre o professor e alunos (PAIS, 2011, p.77). 

Segundo Brousseau (1996), o contrato didático regula as intenções do aluno e do 

professor diante da situação didática. 

 

Ele estabelece [...] uma relação que determina – explicitamente em 

pequena parte, mas, sobretudo implicitamente – aquilo que cada parceiro, 

o professor e o aluno, tem a responsabilidade de gerir e pelo qual será, de 

uma maneira ou outra, responsável perante o outro (BROUSSEAU, 1996, 

p. 51). 

 

O professor não deve intervir diretamente quando o aluno está executando a 

atividade, visto que este sabe ter sido elaborada uma situação em que ele tem condições de, 

pelo menos em parte, realizá-la, o que é justificado pela lógica interna e por conhecimentos 

anteriores, não sendo necessário recorrer a qualquer intervenção  docente. 

 Afirmam Teixeira e Passos (2013): 

 

a Teoria das Situações Didáticas discute as formas de apresentação de 

determinado conteúdo matemático – ou parte dele – para os alunos, 

sempre que houver uma intenção clara do professor de possibilitar ao 

aluno a aprendizagem (aquisição de saberes), por meio da sequência 

didática planejada. Nessa situação, diz-se que há uma situação didática 
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envolvida, regulamentada pelo que Brousseau (1986) chama de “contrato 

didático”, ou seja, uma série de acordos bilaterais entre professor e aluno, 

alguns explícitos e outros não, com os quais estão pautadas as relações 

que vigoram na relação didática entre eles, as quais permitam a ambos, 

mas não necessariamente, condições favoráveis para que a aprendizagem 

ocorra (TEIXEIRA, PASSOS, 2013, p. 163). 

 

Entender o conceito de contrato didático é fundamental para que o professor possa 

refletir e elaborar situações para efetivação do processo de ensino e de aprendizagem. Se a 

aprendizagem não ocorreu de forma satisfatória, é necessário redirecionamento do 

trabalho, de modo a atender ao nível cognitivo do aluno, pois, em caso contrário, ocorreu 

ruptura no contrato didático. 

Portanto são estabelecidas as regras ou um acordo que ocorre em sala de aula, na 

busca do sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Essas regras podem ser 

influenciadas pelo cotidiano, pelo espaço em sala de aula, pela instituição escolar, entre 

outros fatores, e regulam as ações dos envolvidos, ou seja, professor, aluno e saber. São 

determinados, por exemplo, o modo como os alunos se relacionam em sala de aula, a 

utilização de determinados recursos para a execução das atividades, a relação 

aluno/professor, o direito de falar e ouvir das partes, as responsabilidades, o cumprimento 

de prazos estabelecidos, a organização dos alunos no desenvolvimento das atividades. 

O contrato didático auxilia o processo de aprendizado do conhecimento 

matemático, cabendo ao professor promover condições para que isso ocorra. Do aluno se 

diz: “[...] que seja capaz de satisfazer estas condições” (BROUSSEAU, 1996, p. 52). Em 

outras palavras, o professor deve ensinar; o que não significa que o aluno está aprendendo, 

pois este deve buscar soluções para o problema que lhe foi proposto, podendo, para isso, 

procurar informações, dialogar com os colegas, elaborar regras, sempre com supervisão do 

professor. 

A noção de contrato didático independe da concepção filosófica ou pedagógica 

assumida pelo professor, uma vez que é uma relação que se estabelece toda vez que um 

professor e seus alunos se reúnem em torno de um conhecimento (CURY, 1994, p.69). 

Pommer (2013) afirma: 
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Com relação ao papel do implícito no contrato didático, ele é considerado 

central para a aprendizagem do aluno. O professor, ao não explicitar o 

novo objeto de estudo, permite ao aluno uma participação efetiva na 

construção do saber através do confronto com o meio, instigando a 

criatividade, estimulando a comunicação de ideias, valorizando a 

cooperação, incentivando a ação, ou seja, propiciando atitudes favoráveis 

a aprendizagem autônoma dos alunos (POMMER, 2013, p. 4). 

 

O contrato deve ser dinâmico e flexível diante de impasses e rupturas que podem 

surgir nas negociações entre professor e alunos. Essas rupturas devem ser consideradas 

como situações necessárias à evolução dos conhecimentos e são consideradas didáticas se 

integram certa relação com o saber. Assim, podem surgir conflitos entre as regras 

implícitas e as explícitas, ocasionando modificação na relação aluno-professor com o saber 

e novo contrato didático. O fato pode ser positivo ou negativo, dependendo do contexto. Se 

dele surgirem novas estratégias de ensino, nova relação professor– aluno – saber, é 

considerado positivo.  

Pommer (2013) apresenta um exemplo em que a ruptura é favorável ao processo de 

aprendizagem:  

Uma situação de ruptura remete ao estudo dos números complexos. 

Conforme os programas curriculares nacionais, este tema é normalmente 

ensinado na 3ª série do ensino médio. Quando ocorre a introdução da 

unidade imaginária i = 1  há uma ruptura no contrato didático, pois 

até então os alunos utilizavam a informação que não existia raiz quadrada 

de números negativos em R. A introdução de um novo campo numérico 

deve promover uma ruptura no sentido de alargar o conhecimento 

matemático (POMMER, 2013, p. 6) 

 

Ainda com relação às rupturas, Pais (2011) afirma que, para Brousseau (1996), o 

importante não é explicitar as regras que constituem o contrato didático, mas os possíveis 

pontos de ruptura. E cita dois exemplos de ruptura. No primeiro exemplo, cita  a falta de 

interesse dos alunos na resolução dos problemas propostos pelo professor ou não 

envolvimento nas atividades propostas. Um segundo exemplo, é quando o professor 

propõe um problema cuja estratégia de solução não é compatível com o nível intelectual e 

cognitivo dos alunos.  

A aprendizagem está vinculada, pois, a possíveis rupturas e conflitos do 

conhecimento, exigindo permanente reorganização de informações e caracterizando a 

complexidade do ato de aprender. 
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O contrato didático é considerado por Brousseau (1996) como uma das possíveis 

ferramentas para contornar a falta de interesse dos alunos na realização das atividades e 

para entender os problemas que surgem numa sala de aula. Ele levantou a discussão entre a 

heurística e a didática, ou seja, entender o algoritmo como instrumento de solução dos 

conflitos didáticos. Para o autor, a heurística é uma arte de resolver problemas que não se 

reduz a um método, pois é imprevisível e demanda criatividade na busca de soluções.  

Sobre a relação heurística-didática, Pommer (2013, p. 7) afirma: “se o professor 

reduzir a heurística a informar os algoritmos para a resolução dos problemas, evitará os 

conflitos didáticos, mas tornará automática e repetitiva a solução”.Para Brousseau (1996), 

é exatamente o oposto o que a didática almeja, pois o ganho cognitivo é nulo. 

Brousseau (1986) apud Pais (2011) apresenta três exemplos de contrato didático em 

que  são enfatizadas diferentes posturas do professor. No primeiro exemplo, a ênfase é 

colocada na importância do conteúdo, sendo uma das características desse tipo de contrato  

o fato de o professor considerar que detém o conhecimento e não pode haver maior 

participação do aluno com problemas, questões ou sugestões. O professor considera que o 

aluno não sabe nada do que vai ser ensinado e o aluno considera, quase sempre, que o nível 

de exigência das provas é superior ao das aulas.  

No segundo exemplo, a ênfase é atribuída ao relacionamento entre aluno e saber, 

com leve acompanhamento do professor. O professor propõe a realização de trabalhos em 

grupo e faz poucas intervenções. No caso, há pouco controle do processo de aprendizagem, 

pois o professor pode estimular os alunos, mas não tem o objetivo de controlar os possíveis 

erros. 

 No terceiro exemplo, a relação entre aluno e saber também apresenta forte ênfase, 

mas o professor apresenta maior intervenção durante a realização das atividades. No caso, 

é considerada a aprendizagem individual e em pequenos grupos. Por análise do professor, 

as situações desafiadoras são escolhidas através de jogos, problemas, trabalhos de pesquisa 

sempre adequados à realidade e ao nível cognitivo dos alunos. 

No cotidiano escolar pode haver fatores não esperados que afetam o processo de  

aprendizagem. Esses acontecimentos são tratados por Brousseau (1996) como efeitos 

didáticos, que nada mais são que situações que podem acontecer em sala de aula e se 

caracterizam como momentos cruciais para a continuidade do processo de aprendizagem 

(PAIS, 2011, p. 89). São eles: 
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 Efeito Topázio: Acontece quando o aluno tem uma dificuldade 

momentânea na resolução de um problema e o professor, na intenção 

de acelerar a aprendizagem, antecipa o resultado a que o aluno devia 

chegar pelo próprio esforço. A atitude vai em direção contrária à do 

pressuposto de que deve participar ativamente na elaboração do 

próprio conhecimento, devendo ser  criativo e autônomo, ter iniciativa 

e não ser apenas um repetidor de fórmulas. 

 

 Efeito Jourdain: Acontece quando o professor, para se livrar de um 

fracasso do processo de ensino, toma para si a tarefa de compreensão 

que competia ao aluno. É uma degeneração do efeito topázio porque o 

professor não só antecipa a resposta, como, por falta de controle 

pedagógico, reconhece uma resposta ingênua do aluno como um 

conhecimento escolar válido.  

 

 Efeito Analogia: Acontece quando o professor faz uma analogia entre 

conteúdos já conhecidos pelo aluno e  conceitos estudados em nova 

situação. O sucesso do recurso para facilitar a aprendizagem depende 

da forma como ocorre a utilização. 

 

 Efeito Metacognitivo: Acontece quando o aluno apresenta dificuldade 

e o professor, querendo dar continuidade ao trabalho e percebendo que 

seus argumentos didáticos estão se esgotando, passa utilizar o saber 

cotidiano e os próprios argumentos em lugar do saber científico. 

 

  Efeito Dienes: Está associado à epistemologia com a qual o professor 

concebe a natureza da disciplina com que trabalha .O sucesso, ou não, 

da aprendizagem é explicado com base na estrutura epistemológica do 

saber ensinado, na qual o professor não está envolvido. Portanto o 

professor tem a convicção de que os resultados independem de seu 

esforço pedagógico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, são abordados os aspectos metodológicos que nortearam o 

desenvolvimento do presente estudo: participantes, instrumentos de coleta de dados e 

procedimentos relativos à aplicação dos instrumentos e das atividades de intervenção. 

Esta pesquisa pode ser classificada, sobretudo, como qualitativa, de caráter 

intervencionista, em que a pesquisadora é a própria professora da turma pesquisada. 

Atende, pois, às características da pesquisa qualitativa enunciadas por Gerhardt e Silveira 

(2009): objetivação do fenômeno, hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local de determinado fenômeno, 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural, respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, as orientações teóricas e os 

dados empíricos e busca dos resultados mais fidedignos. 

 

3.1.  Local da Pesquisa 

 

A escola onde a pesquisa foi realizada é situada às margens da BR 040, oferece a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 1
o
 a e 2

o
 segmento, totalizando 530 alunos. Ela 

faz limite com a linha-férrea, o que gera desconforto com o trafego de locomotivas, devido 

ao excesso de barulho e perturba os trabalhos em sala de aula.  

A escola tem condições razoáveis de conservação, com laboratório de informática 

em perfeito funcionamento e acesso à internet, biblioteca, cantina, sala de vídeo e quinze 

salas de aula,  estas são pequenas, porém arejadas. Como não são bem iluminadas, é 

necessário que as lâmpadas permaneçam acesas durante as aulas. O mobiliário foi trocado 

em 2012 para proporcionar mais conforto aos alunos de maneira que eles sentissem prazer 

em desenvolver as atividades. 

A escola procura, sempre que possível, envolver as famílias na vida escolar dos 

alunos, mas elas acompanham pouco o desenvolvimento dos filhos na aprendizagem. 

A escola é ponto de referência na comunidade para realização de festas, atividade e 

eventos. Nela há uma diretora, duas vice-diretoras, duas supervisoras, uma secretária 

escolar, 19 professoras do 1
o
 ao 5

o
 ano, 27 professores do 6

o
 ao 9

o
 ano, 4 da Educação 
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Infantil, 6 cantineiras e 4 faxineiras, além de 2 bibliotecárias, 1 laboratorista de informática 

e 1 professor responsável pela sala de recurso. 

A sala de recurso é utilizada como suporte a ser oferecido aos alunos com 

dificuldades cognitivas, deficiência física, deficiência auditiva e baixa visão que possuíam 

laudo médico explicitando sua situação. É um espaço organizado com equipamento de 

informática e recursos pedagógicos para oferecer um suporte aos alunos com necessidades 

específicas. Portanto é uma escola de inclusão, havendo alunos portadores de deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência motora, deficiência mental moderada, 

hiperatividade e desvio de conduta. Vale ressaltar que o prédio da escola não está adaptado 

para receber os referidos alunos. Não há rampas de acesso, os banheiros não são adaptados, 

há poucos corrimãos em escadas, que são muito perigosas. Para esses alunos há um 

planejamento específico e trabalho de acompanhamento individualizado, feito pelo 

professor regente com os professores recuperadores e o da sala de recurso. Alguns casos 

são também acompanhados pela APAE e pelo Núcleo de Apoio à Inclusão da Secretaria 

Municipal de Educação de Congonhas (SME). 

Este núcleo de apoio à inclusão conta com três pedagogas, dois assistentes sociais, 

duas psicólogas, duas fonoaudiólogas e uma terapeuta ocupacional, que realizam trabalhos 

de orientação pedagógica e psicossocial e fazem encaminhamentos clínicos e sociais. A 

escola faz o encaminhamento dos alunos ao Núcleo que tem como objetivo proporcionar 

condições e oportunidades para o desenvolvimento integral e potencialidades, mediante 

trabalho articulado nas unidades escolares. 

O processo de planejamento da escola considera o referencial curricular construído 

coletivamente para a rede municipal de ensino de Congonhas, em 2006, como base para o 

currículo, tomando como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997), sem autonomia para modificação. 

Conta com o Projeto Arte na Escola, para alunos matriculados e com frequência 

regular no Ensino Fundamental da rede municipal de educação, idade de 6 a 16 anos. Esses 

alunos desenvolvem, no contra turno, atividades de pintura em tela e em tecido, desenho e 

flauta doce.  Ela também executa o Programa de Educação Ambiental (PEA) e o Programa 

de Educação, Sexualidade e Cidadania (PESC).  
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3.2. Participantes 

 

Para conhecer o perfil dos alunos, foi elaborado um questionário com dezenove 

perguntas abertas e fechadas. Participou da investigação um total de 30 alunos do 6
o
 ano da 

referida escola municipal de Congonhas.  

Para preservar a identidade dos participantes, foram utilizados codinomes. Assim, 

os participantes foram nomeados com a letra A e números: A1, A2, A3, ..., A30. Os grupos 

foram nomeados com a letra G e números: G1, G2, G3, ... G15. 

Conforme se pode observar no Apêndice A, o questionário indagava sobre idade do 

aluno, família, nível de escolaridade dos pais, meio de transporte e tempo gasto para ir à 

escola, recursos para se manter informado, relação com a Matemática, opção profissional 

futura. O questionário era individual e foi respondido pelos 30 participantes durante uma 

aula de Matemática. 

A análise das respostas permitiu elaborar o perfil dos participantes da pesquisa. 

Para iniciar, foram analisados os dados relativos à idade dos participantes. 

O Gráfico 1 mostra a distribuição das idades dos participantes. Como se pode 

observar, pouco menos da metade deles se encontrava na faixa considerada “regular” para 

o 6
o
 ano do Ensino Fundamental. Os demais tinham idade superior a 11 anos, com 6 

apresentando idade superior a 13 anos. Essa diferença entre as idades, ou seja, 6 anos, 

podia dificultar um pouco o trabalho do professor em sala de aula, como foi demonstrado 

mais tarde nos trabalhos do professor-pesquisador. 

Gráfico 1: Distribuição dos alunos por idade 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Com relação aos dados familiares, os resultados estão na Tabela 1. Eles mostram 

que 11 alunos moravam em casa com 1 a 3 pessoas, mas a maioria (19) morava em uma 

casa onde havia de 4 a 10 pessoas. Observa-se também que quase a totalidade dos alunos 

morava em casa própria. 
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 Conforme pode ser observado na Tabela 1, aproximadamente um terço dos sujeitos 

desconhecia a escolaridade dos pais. Para dois terços dos pais, não havia diferença 

marcante entre o nível de escolaridade da mãe e o do pai. 

 

Tabela 1: Dados relativos à família dos participantes da pesquisa 

Sobre a família Quantidade 

Mora sozinho 00 

Mora com uma a três pessoas 11 

Mora com quatro a sete pessoas 14 

Mora com oito a dez pessoas 05 

Mora com mais de dez pessoas 00 

Sobre a casa onde mora  

Mora em casa própria 28 

Mora em casa alugada 02 

Outra  

Nível de escolaridade do pai  

1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental  05 

6
o
  ao 9

o
  ano do Ensino Fundamental 04 

Ensino Médio  08 

Ensino Superior 01 

Não estudou 00 

Não sabe  12 

Nível de escolaridade da mãe  

1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental  08 

6
o
  ao 9

o
  ano do Ensino Fundamental 03 

Ensino Médio  08 

Ensino Superior 01 

Não estudou 00 

Não sabe  10 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao deslocamento até a escola, a tabela 2 mostra que a maioria dos 

participantes usava a van da Prefeitura Municipal para ir à escola ou ia a pé. Somente 3 

iam de carro e 1 ia de ônibus. A escola ficava próxima da maioria das residências dos 

participantes, uma vez que 24 gastavam até 10 minutos para percorrer o trajeto entre a casa 

e a escola. 
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Tabela 2: Dados relativos ao deslocamento dos participantes até a escola 
 

Meio de transporte Quantidade 

A pé 13 

Van da Prefeitura 13 

Ônibus 01 

Carro 03 

Tempo gasto  

Até 5 minutos 08 

De 6 a 10 minutos 16 

De 11 a 15 minutos 01 

De 16 a 20 minutos 02 

Mais de 20 minutos 03 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

A Tabela 3 revela que a quase totalidade dos participantes usava a televisão para se 

informar e 2 recorriam à internet 

 Por outro lado, se uma grande parte deles (18) possuía computador em casa, a 

maioria (20) não tinha, em casa, acesso à internet. 

 

Tabela 3: Dados relativos ao acesso dos participantes à tecnologia 
 

Sobre a tecnologia usada para se informar Quantidade 

assiste TV 28 

lê jornal 00 

lê revista 00 

ouve rádio 00 

usa a Internet 02 

Outra 00 

Sobre o computador  

não possui computador em casa 12 

possui computador sem internet 08 

possui computador com internet 10 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A relação dos participantes com a Matemática pode ser visualizada na Tabela 4. 

Mais da metade destes disse que gostava de Matemática e que tinha facilidade de aprendê-

la e somente 7 admitiram dificuldade na aprendizagem da disciplina. Convém relembrar 

que os participantes estavam cursando o 6
o
 ano do Ensino Fundamental e que vinham 

estudando as operações aritméticas desde o 1
o
 ano. Mesmo assim, 11 declararam que a 
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maior dificuldade em Matemática estava relacionada com as operações fundamentais. Em 

termos de dificuldade, as expressões aritméticas e a fatoração vinham em seguida. 

 É interessante observar que todos os participantes achavam importante estudar 

Matemática e disseram que a usavam no cotidiano. A maioria deles afirmou que estudar 

Matemática era importante porque ela lhes seria útil no futuro. Apenas 2 alunos declaram 

que ela era importante no dia a dia e que a usavam no dia a dia. 

 

Tabela 4: Dados relativos à relação dos participantes com a Matemática 
 

Sobre a Matemática Quantidade 

Gosta  17 

Gosta mais ou menos  03 

Não gosta 07 

Às vezes 03 

Sobre a aprendizagem da Matemática   

Tem facilidade de aprender 16 

Tem mais ou menos facilidade de aprender 03 

Às vezes tem dificuldade de aprender 01 

Depende da matéria a aprender 03 

Tem dificuldade de aprender 07 

Sobre a maior dificuldade em Matemática  

Conta de divisão 04 

Conta de multiplicação 03 

Potenciação 01 

Todas as contas 04 

Fatoração 04 

Raiz quadrada 02 

Expressão aritmética 04 

Probleminha 02 

Fração 03 

Mínimo múltiplo comum 01 

Acho tudo difícil 01 

Acha importante estudar Matemática  

Sim 30 

Não 00 

Usa Matemática no dia a dia  

Sim 30 

Não 00 

Porque é importante estudar Matemática  

Utilidade no futuro 18 

Uso no dia a dia 02 

Para aprender a fazer conta 02 

Outras respostas 8 

Profissão que pretende exercer  

Piloto de avião 01 
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Dentista 02 

Engenheiro  04 

Professora 03 

Oculista 01 

Estilista 01 

Bióloga 01 

Médico (a) 06 

Trabalhar com carreta 02 

Trabalhar no exército 02 

Jogador de Futebol 02 

Policial 01 

Veterinária 01 

Não sei 03 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em resumo, o Questionário sobre o perfil dos participantes revelou o seguinte: a 

grande parte da turma pesquisada era de alunos repetentes. A maioria morava próximo da 

escola, em casa própria, possuía computador em casa, usava a televisão como fonte de 

informação, gostava de Matemática, afirmava que a usava no dia a dia e achava importante 

estudar Matemática tendo em vista o futuro.  Entre as dificuldades encontradas com 

relação à Matemática, foram citadas estas: contas, fatoração, fração, expressões 

aritméticas, raiz quadrada, mínimo múltiplo comum e problemas. Observa-se que, pelo 

fato de o assunto ter sido pouco explorado pelos participantes, não foram mencionados 

gráfico e tabela nas dificuldades encontradas. Somente 5 dos 30 participantes disseram se 

lembrar de ter realizado atividades com gráfico e tabela em anos anteriores (informação do 

Diário de Campo da pesquisadora). 

 

3. 3 Instrumentos de Coleta de Dados e Procedimentos 

 

 Uma das formas mais usuais de buscar confirmações em pesquisa qualitativa é a 

técnica da triangulação, que significa olhar para o mesmo fenômeno ou questão de 

pesquisa com mais de uma fonte de dados. Informações advindas de diferentes ângulos 

podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. A 

triangulação limita os vieses pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de um 

estudo (DECROP, 2004). 

 Quando se utilizam diferentes instrumentos na coleta de dados, como no caso do 

presente estudo, é possível recorrer a várias perspectivas da mesma situação. Coletar dados 
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em diferentes períodos e fontes distintas permite obter uma descrição mais rica e detalhada 

dos fenômenos, conforme salienta Denzin (1978).  

Ciente de que os participantes da pesquisa, na maioria, eram alunos de 11 ou 12 

anos, portanto com mais dificuldade de se expressar, a professora-pesquisadora decidiu 

usar diversidade maior de instrumentos para a coleta de dados. Assim sendo, foram usados 

os seguintes: a) registros das observações da pesquisadora; b) gravações em áudio e vídeo; 

c) registros escritos dos participantes; d) grupos focais; e) questionários; f) testes.  

A seguir são apresentadas as descrições dos instrumentos de coleta de dados e os 

procedimentos usados em sua aplicação. 

 

3.3.1  Observação e Registros 

 

A técnica de observação é bastante utilizada em pesquisa qualitativa, haja vista que 

ela possibilita ao pesquisador extrair informações de grupos e situações a serem 

investigadas. Afirma Gil (1989): 

 

A observação constitui elemento fundamental para a pesquisa. Desde a 

escolha e formulação do problema, passando pela construção de 

hipóteses, coleta, analise e interpretação dos dados, a observação 

desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa. (GIL, 1989, 

p. 104). 

 

Uma das vantagens da técnica é que os fatos são percebidos diretamente, sem 

qualquer intermediação, o que reduz a subjetividade que permeia todo processo de 

investigação social. Um inconveniente que pode haver na técnica é o fato de que a 

presença do pesquisador pode alterar o comportamento dos observados, interferindo na 

espontaneidade, já que muitas pessoas, ao serem observadas, tendem a ocultar o 

comportamento. Entretanto os participantes já estavam habituados com a presença da 

pesquisadora, pois ela era professora da turma pesquisada. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a observação estruturada, também chamada de 

sistemática, em que o observador sabe o que procura e o que carece de importância. 

Nesse sentido, Gil (1989) afirma: 

 

A observação sistemática é frequentemente utilizada em pesquisas que 

têm objetivo e descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses. 

Nas pesquisas deste tipo, o pesquisador sabe quais os aspectos da 

comunidade ou grupo que são significativos para alcançar os objetivos 
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pretendidos. Por essa razão, elabora previamente um plano de observação 

(GIL, 1989, p. 109). 

 

Para realizar a atividade, foi elaborado um roteiro de observação com os aspectos 

que seriam observados, apresentado no Apêndice C.  

A observação foi feita durante todas as aulas. Na medida do possível, o registro era 

feito no caderno de campo da professora-pesquisadora. Quando isso não era possível, em 

virtude do número de participantes e do envolvimento com as atividades desenvolvidas na 

classe, ela gravava suas observações em áudio durante as aulas, e ao término as 

transcrevia, para a posterior análise. 

 

3.3.2  Gravações em áudio e vídeo 

 

Com relação às gravações em vídeo, Loizos (2002) apud Pinheiro, Kakehashi, 

Angelo (2005) afirma: 

O vídeo (filmagem) é indicado para estudo de ações humanas complexas 

difíceis de serem integralmente captadas e descritas por um único 
observador. Ela minimiza a questão da seletividade do pesquisador, uma 

vez que a possibilidade de rever várias vezes as imagens gravadas 

direciona a atenção do observador para aspectos que teriam passado 

despercebidos, podendo imprimir maior credibilidade ao estudo 

(LOIZOS, 2002, p.137-155 apud PINHEIRO, KAKEHASHI; ANGELO, 

2005, p. 718). 

 

Como fonte geradora de dados, a filmagem pode ser utilizada de diferentes 

maneiras, como filmar, para análise posterior, aspectos do fenômeno que se pretende 

pesquisar.  

 

Com a filmagem pode-se reproduzir a fluência do processo pesquisado, 

ver aspectos do que foi ensinado e apreendido, observar pontos que 

muitas vezes não são percebidos. O vídeo também permite a ampliação, a 

transformação das qualidades, das características e particularidades do 

objeto observado. A imagem oferece à prática de observação e descrição, 

um suporte a mais, um novo olhar. (MAUAD, 2004 apud BELEI; 

PASCHOAL; NASCIMENTO et al. 2008, p. 193). 

 

 A professora-pesquisadora realizou gravações em vídeo durante todas as aulas. A 

câmera focalizava os grupos de participantes, enquanto realizavam as atividades propostas. 

Como havia somente uma câmera disponível, a posição era trocada de tempo em tempo, a 

fim de que fossem gravadas cenas de todos os grupos. O objetivo da gravação de imagens 
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era coletar informações sobre habilidades e atitudes e sobre relações entre as pessoas na 

sala de aula. 

 A professora-pesquisadora também realizou gravações em áudio de algumas aulas 

com dois gravadores colocados junto aos grupos. A intenção inicial era a de gravar os 

diálogos entre os participantes dos grupos e entre os participantes e a professora. 

 

3.3.3 Registros escritos dos alunos 

 

No início das atividades em sala de aula, cada aluno recebeu um caderno para 

anotações. Foi acordado entre os alunos e a professora-pesquisadora que as atividades por 

eles realizadas seriam registradas nos respectivos cadernos de anotações. Neles deveriam 

ser anotadas também as observações individuais e as de seus grupos, bem como as 

respostas a determinadas indagações feitas pela professora-pesquisadora. 

 Além disso, ao término de cada aula, os participantes deveriam produzir um 

relatório escrito, em dupla ou individualmente, dependendo da dinâmica da aula, para 

registrar impressões acerca do que foi estudado e vivenciado em sala de aula. 

 

3.3.4  Grupos Focais 

 

 Na concepção de Vaughn et al. (1996), que utilizaram a técnica em pesquisas na 

área educacional, a entrevista de grupo focal é uma técnica qualitativa que pode ser usada,  

sozinha ou com outras técnicas qualitativas ou quantitativas,  para aprofundar o 

conhecimento das necessidades de usuários e clientes.  

 Para Perosa e Pedro (2009), é uma forma de coleta de dados direta por meio da fala 

de um grupo que relata experiências e percepções em torno de um tema. 

 Ao final da pesquisa, foram realizados três grupos focais em fevereiro de 2015, 

após o reinício das aulas. Como a professora-pesquisadora não era mais professora da 

turma, ela contou com a colaboração da diretora da escola, que prontamente disponibilizou 

horário, tempo e local para isso. Cada grupo focal foi constituído com 7 participantes,  de 

acordo com a disponibilidade de cada um, de modo que fosse possível estimular a 

participação e a interação de todos de forma relativamente ordenada. 
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 Para a realização dos grupos focais, foi feito um roteiro (vide anexo E) com 

questões pré- definidas para orientar as discussões, mas outras perguntas surgiram durante 

o diálogo. Cada grupo focal teve duração de 10 a 20 minutos. 

 O objetivo central da realização dos grupos focais era identificar percepções, 

sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito das experiências vivenciadas 

durante a pesquisa, bem como as manifestações conceituais dos assuntos matemáticos 

estudados. As manifestações orais dos participantes foram gravadas e transcritas para 

análise. 

 

3.3.5  Teste sobre os Conhecimentos Prévios  

 

Segundo a Teoria das Situações Didáticas, devem ser considerados, no que 

concerne à relação entre o saber escolar e o aluno, os conhecimentos prévios sobre o que se 

quer ensinar, as hipóteses relacionadas ao novo saber, o progresso do aluno mediante a 

aquisição do conhecimento ensinado, entre outros aspectos. É buscada, pois, conexão entre 

o que já se conhece e o novo saber. 

Para atender a esse princípio, foi elaborado um teste para identificar os 

conhecimentos prévios dos participantes sobre o conteúdo que se pretendia ensinar. 

Conforme mostra o Apêndice B, o teste apresenta questões fechadas e abertas, num total de 

seis, sobre leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Ele foi resolvido em dupla, estando 

presentes 28 alunos no dia da aplicação. A duração foi de duas aulas, cada uma de 50 

minutos. 

 A Questão 1, que trata das altitudes de algumas cidades, teve por objetivo verificar 

se os participantes eram capazes de ler e interpretar uma tabela de dados. O resultado da 

análise das respostas está indicado no gráfico 2 e mostra que a maioria dos participantes 

(22 em 2) respondeu corretamente, indicando a letra d. 
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Gráfico 2: Distribuição das respostas da Questão 1 do  

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Questão 2, referente à quantidade de comida vendida por um restaurante durante 

uma semana, envolve a análise e interpretação de um gráfico de barras verticais. O gráfico 

3 ilustra as respostas dadas pelos participantes. Como se pode observar, somente 4 em 28 

participantes acertaram, indicando a alternativa correta e. 

 

Gráfico 3: Distribuição das respostas da Questão 2 do  

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A Questão 3, relacionada a uma feira de malhas, apresenta 5 itens, cada um com 

uma pergunta referente ao gráfico de barras apresentado. A Tabela 7 mostra quantos 

participantes responderam corretamente a cada item. Observa-se que 15 em 28 

participantes responderam corretamente à pergunta do item e. Com relação aos demais 

itens apresentou um número muito menor de respostas corretas. 
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Tabela 5: Quantidade de respostas corretas da Questão 3 do 

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

Item 
Número de respostas 

Corretas 

A 02 

B 00 

C 03 

D 04 

E 15 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O número de acertos alcançado pelos participantes na Questão 4 é mostrado no 

Gráfico 4. Para a questão, referente às respostas de astronautas sobre o aquecimento global, 

apresentadas em forma de gráfico de barras verticais e  dados em percentagem, somente 2 

alunos em 28 indicaram a alternativa correta c. 

 

Gráfico 4: Distribuição das respostas da Questão 4 do 

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Questão 5 trata da evolução das vendas em uma farmácia. As informações estão 

indicadas por meio de um gráfico de linhas. A resposta correta é a alternativa  e, escolhida 

por apenas 6 em 28 participantes, de acordo com o Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Distribuição das respostas da Questão 5 do  

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Na Questão 6 é apresentado um gráfico de barras verticais e duas perguntas sobre 

ele, referentes ao consumo de água em uma residência. A Tabela 6 mostra que a maioria 

dos participantes respondeu corretamente às perguntas de ambos os itens. 

 

Tabela 6: Quantidade de respostas corretas da Questão 6 do 

Teste de Conhecimentos Prévios 
 

Item 
Número de respostas 

Corretas 

A 19 

B 15 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em resumo, o teste aplicado mostrou que os participantes tinham poucos 

conhecimentos sobre dados estatísticos, tabelas e gráficos e os resultados orientaram a 

elaboração das atividades de intervenção, no tocante a esses assuntos. 

 Por outro lado, devido a uma defasagem de aprendizagem dos alunos sobre 

conceitos probabilísticos, identificada nas avaliações da Secretaria Municipal de Educação 

de Congonhas, foi recomendado por parte desta que se trabalhasse os conceitos básicos de 

probabilidades com os alunos. Por esta razão a professora-pesquisadora decidiu explorar 

também esse conteúdo por meio de atividades de intervenção. 

 

3.3.6 Questionários 

  

Segundo Gil (1989, p.124), o questionário pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 
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por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas  etc”. Ele é utilizado quando 

existem as situações, mas as evidências precisam ser desenvolvidas.  

Durante a pesquisa foram aplicados três questionários. O primeiro foi apresentado 

no item 3.2, e tinha por objetivo identificar o perfil dos participantes.  

O segundo questionário, denominado Questionário Final, mostrado no Apêndice D, 

solicitou aos participantes que escrevessem impressões e sentimentos sobre a pesquisa 

realizada. Ao final de cada atividade foi proposto um questionário com uma ou mais 

questões visando verificar o desempenho do aluno. 

A elaboração de cada questionário foi feita de acordo com o problema e o objetivo 

da pesquisa. 

 

3. 4 Apresentação e Desenvolvimento das Atividades de Intervenção 

 Conhecidos os resultados do Teste sobre os Conhecimentos Prévios dos 

participantes da pesquisa, foram elaboradas as atividades matemáticas de intervenção. A 

elaboração teve por base a Teoria das Situações Didáticas, já discutida.  

 Em primeiro lugar, buscou-se abordar os conteúdos em um contexto significativo, 

explorando situações que dessem sentido aos conhecimentos a ser ensinados. Em outras 

palavras: as atividades matemáticas deveriam estar repletas de significados e 

contextualizadas de acordo com a realidade dos participantes, para vínculo com a realidade 

deles. 

 Por outro lado, as atividades foram pensadas de modo que elas se constituíssem em 

um processo envolvente para os participantes e de modo que estes construíssem, 

modificassem, enriquecessem e diversificassem seus esquemas de conhecimento. Como 

não podiam resolver qualquer situação didática, houve o cuidado de fornecer situações que 

estivessem  ao seu alcance. 

 Além disso, os alunos deveriam ter participação ativa na busca do saber, 

interagindo entre si, com o professor e com o saber. Assim sendo, buscou-se fomentar o 

diálogo entre os participantes, levando-os a refletir e discutir sobre os caminhos a serem 

seguidos na busca da solução de determinado problema. Explicitar um  conhecimento e 

confrontar um ponto de vista com o de outros colegas poderia vir a ser uma situação 

favorável para que os participantes se ajudassem mutuamente, no sentido de superar 

dificuldades encontradas ou erros cometidos durante a realização de uma atividade ou a 
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resolução de um problema. A melhor forma encontrada para proporcionar a interação entre 

os participantes foi trabalhar em grupo na realização da maioria das atividades de 

intervenção. Nesse processo o erro, quando identificado, seria considerado valiosa fonte de 

informação. 

 Considerando que, na Teoria das Situações Didáticas, se deve buscar conexão entre 

o que já se conhece e o novo saber, as atividades foram elaboradas articulando novos 

conceitos com outros já estudados, como adição, subtração, multiplicação, divisão, 

números inteiros e decimais, medidas, porcentagem. A articulação foi importante para 

compreensão das atividades realizadas. 

 No desenvolvimento das atividades, foram estabelecidas regras iniciais entre os 

participantes e a professora-pesquisadora. 

 Uma delas era o trabalho em grupo. Para tanto, cada um deveria ouvir e respeitar as 

opiniões dos colegas, assim como discutir de forma produtiva, para haver bons resultados 

na resolução das tarefas propostas. 

 Outra regra era registrar nos cadernos individuais resoluções das tarefas, 

considerações e impressões sobre o trabalho executado, bem como facilidades e 

dificuldades encontradas. 

 Para finalizar, ficou acordado que, se necessário, os grupos apresentariam aos 

colegas as respostas com as respectivas conclusões. Havendo divergência, os participantes, 

com a professora-pesquisadora, por reflexão e argumentação, buscariam em conjunto a 

resposta correta. 

 Com essas regras, estabeleceu-se o contrato didático, para regular as ações dos 

envolvidos, ou seja, professor, aluno e saber. 

Foram elaboradas e aplicadas dez atividades, em 44 h/a, de um total de 200 h/a, a 

carga horária de Matemática para o Ensino Fundamental. Das cinco aulas semanais foram 

separadas duas para o desenvolvimento da pesquisa. Nas demais eram trabalhados os 

conteúdos da grade curricular do 6
o
 ano. Os participantes se referiam a essas duas aulas 

semanais como “aulas de gráfico” e às demais como “aulas normais”. 

O foco principal das atividades foi a leitura, interpretação e elaboração de gráficos e 

tabelas estatísticas, o conceito de acaso e experimentos simples no âmbito da probabilidade 

frequencial. 
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Os participantes receberam as atividades propostas. Para execução de cada uma 

delas, tinham um tempo pré-estabelecido e transcreviam as conclusões. Sempre que era 

necessário, havia a intervenção da professora, no caso a própria professora- pesquisadora. 

Nos subitens seguintes encontram-se a descrição e o relato das dez atividades 

matemáticas realizadas em classe. 

 

3.4.1 Atividade 1 - Coletar dados com uma enquete 

 

Objetivos:  

-desenvolver o procedimento de coleta de dados; 

-organizar dados; 

-ler e interpretar os dados em uma tabela. 

 

Recursos 

régua, quadro de giz, lápis de cor, borracha e papel quadriculado.  

 

Duração 

4 aulas de 50 minutos 

 

Descrição e relato da atividade 

  Os participantes organizaram-se em duplas para propor o tema para uma enquete. 

Para isso, inicialmente, cada uma devia elaborar uma pergunta de seu interesse, bem como 

as opções de resposta, tendo em vista a preparação da enquete. A seguir, são apresentadas 

as perguntas elaboradas. 

Qual o autor preferido da novela “chiquitas”[chiquititas]? 

Qual sua rede social preferida?  

Qual a novela preferida do ano de 2014? 

Qual dos jogadores brasileiros relacionados abaixo atuou melhor na copa 

de 2014? 

Se você fosse o Felipão quem você chamaria para a copa? 

O que mais gosta de assistir pela TV? 

(Perguntas elaboradas pelos grupos). 

 

 Em seguida, as perguntas foram apresentadas aos participantes para votação do 

tema para enquete. A pergunta escolhida para a enquete, com as opções de resposta, foi: 
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Quadro 5: Pergunta e opções de resposta da enquente da Copa 2014 
 

 

Qual dos jogadores brasileiros relacionados abaixo atuou melhor na copa de 2014? 

(Marque somente uma opção.)  

  (  ) Neymar    (  ) Davi Luiz    (  ) Hulck    (  ) Thiago Silva    (  ) Nenhum jogador 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Assim, ficou definido o tema para a enquete: a Copa do Mundo de 2014. Escolhido 

o tema, os 30 sujeitos da pesquisa se organizaram para realizar a enquete com os demais 

alunos da escola. Como havia 15 turmas, cada dupla ficou responsável pela coleta dos 

dados de uma turma. Os componentes dos grupos foram orientados a se apresentar às 

turmas para explicar o objetivo da enquete, como ela seria realizada e os resultados a serem 

obtidos. 

 Para a coleta de dados, foram preparados retângulos de papel nos quais constava a 

pergunta da enquete com as alternativas de resposta. Bastava, portanto, assinalar com um 

xis a resposta desejada. 

Um total de 275 alunos da escola participou da enquete, sobre os jogadores 

brasileiros que melhor atuaram na Copa de 2014. Esta enquete foi feita no período da 

manhã com os alunos do 5
o
 ao 9

o
 ano do Ensino Fundamental I e II. Mas os participantes 

da pesquisa manifestaram o desejo de incluir na enquete os alunos do turno da tarde. 

Alguns deles se propuseram a voltar à escola à tarde e, assim, os alunos do 3
o
 e do 4

o
 ano 

do Ensino Fundamental I também fizeram parte da sondagem.  

Terminada a enquete, os participantes formaram grupos de três para fazer a 

contagem dos dados coletados, sob a orientação da professora-pesquisadora. Logo 

perceberam que, se não se tomassem cuidado, uma resposta poderia ser contada duas 

vezes. Para evitar isso, começaram a marcar com um xis o que já havia sido contabilizado. 

Por decisão própria, os grupos foram se organizando: um deles ficaria encarregado de 

contar os resultados e outro de anotar e riscar os papéis contados. A figura 4 mostra o 

momento em que participantes da pesquisa procediam à contagem dos dados. 
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Figura 4: Contagem dos resultados da enquete sobre os jogadores 

brasileiros que atuaram na Copa do Mundo 2014 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

Em seguida, cada grupo contabilizou o total de votos sob sua responsabilidade, bem 

como os votos que cada jogador recebeu. Esses resultados parciais da enquete foram, a 

seguir, passados para a professora-pesquisadora. 

Após a contagem dos jogadores votados, a professora-pesquisadora montou uma 

tabela no quadro de giz, com as alternativas da enquete. A seguir, anotou as somas parciais 

de cada grupo, somou e explicou aos participantes que deveriam colocar cada valor na 

tabela, nas respectivas posições. A tabela foi construída pela professora-pesquisadora com 

o objetivo de explicar aos participantes as etapas necessárias na construção de uma tabela. 

Construída a tabela, a professora-pesquisadora solicitou aos grupos que 

respondessem à seguinte pergunta: “Quantos estudantes participaram da enquete?” Não 

houve dificuldade em saber quantos. Após realizarem a soma, chegaram à conclusão de 

que o total era 275 estudantes. 

Ao final, a professora-pesquisadora orientou os participantes para construir o 

gráfico de barras da enquete em papel quadriculado, usando as informações da tabela do 

quadro e lápis de cor. A Figura 5 mostra um dos participantes construindo o gráfico e, na 

figura 6, é apresentado o gráfico construído. 
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Figura 5: Participante desenhando o gráfico da enquete de jogadores 

que atuaram na Copa do Mundo 2014 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Figura 6: Gráfico de barras construído pelo participante A4 da enquete 

de jogadores que atuaram na Copa do Mundo 2014 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental do participante A4 

  

A professora-pesquisadora pediu que colassem o gráfico no caderno e, em seguida, 

que indicassem um nome para o gráfico. Eles sugeriram: 

- A copa 

- Os jogadores 

- Os jogadores na copa 

- Os jogadores melhores de 2014 

 

Durante a realização, em classe, da atividade, os participantes se envolveram de 

forma muito ativa. Eles faziam comentários à medida que os resultados eram lidos.  

Também solicitavam a atenção da professora-pesquisadora, fazendo perguntas e pedindo 

esclarecimentos no decorrer da atividade. Um dos grupos dizia que Neymar estava na 
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frente, mas algum tempo depois anunciaram que Thiago Silva havia acabado de empatar 

com Neymar. 

Quando os grupos terminaram a construção dos gráficos, a professora- 

pesquisadora pediu que explicassem as informações apresentadas. Em classe, os 

participantes também comentaram a reação dos alunos da escola no momento de responder 

à questão da enquete. 

 

3.4.2 Atividade 2 - Construir gráfico de colunas a partir de uma tabela 

 

Objetivo: 

-Construir um gráfico de colunas a partir de uma tabela e fazer a leitura e interpretação de 

ambos.  

Recursos 

régua, lápis de cor, quadro de giz, lápis e borracha, calculadora. 

 

Duração 

4 aulas de 50 minutos cada uma 

 

Descrição e relato da atividade  

 

 Primeira aula 

 

Na primeira aula, os participantes foram divididos em grupos. Como havia 28 

presentes, foram formados 7 grupos com 4 alunos cada. Para as etapas seguintes, 2 

participantes que estavam ausentes na aula anterior entraram, cada um em um dos grupos 

formados. A configuração permaneceu durante a realização das demais atividades. 

Para iniciar a atividade, cada grupo devia elaborar uma pergunta de tema livre com 

quatro opções de respostas, para uma enquete. 

 Depois de elaboradas, as perguntas foram colocadas no quadro pela professora- 

pesquisadora para votação individual dos participantes. Cada um só podia votar uma vez. 

Para realizar a votação, a professora-pesquisadora ia indicando e os participantes votando, 

levantando a mão.  

A pergunta vencedora foi:  
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Quadro 6: Pergunta e opções de resposta da enquente sobre o que mais gosta de assistir na TV 

 

O que mais gosta de assistir pela TV? (Marque somente uma opção.) 

(  )filme                  (  )seriado               (  ) novela                 (   ) desenho 

 

 Segunda aula 

 

A pergunta foi digitada e xerocada para ser distribuída entre os participantes, que 

foram orientados a explicar aos demais alunos que deviam marcar apenas uma das opções. 

Os participantes dividiram-se em duplas para coletar os dados junto aos alunos de outras 

classes da escola. Assim como na atividade anterior, eles distribuíram um retângulo de 

papel com a pergunta e as quatro alternativas de resposta.  A preferência devia ser marcada 

com um xis. Cada dupla ficou responsável por coletar os dados em uma turma no turno da 

manhã. Novamente os participantes manifestaram desejo de realizar a enquete com os 

alunos do turno da tarde. Quatro participantes voltaram a escola à tarde e realizaram a 

enquete com os alunos do 3
o
. e 4 

o
 anos. 

A enquete foi respondida por alunos do 6
o
 ao 9

o
 ano do Ensino Fundamental II e do 

3
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental I, totalizando 196 respondentes. 

 

 Terceira aula 

Com os dados em mãos, a professora-pesquisadora orientou os participantes para se 

reunirem nos grupos formados. Cada grupo recebeu uma quantidade de respostas e 

separou-as por filme, seriado, novela e desenho. Em seguida, contou o total de cada opção 

e anotou os resultados em seus cadernos. Depois, cada grupo passou esses resultados 

parciais para a professora-pesquisadora, que os escreveu no quadro para que os grupos 

somassem e construíssem a tabela correspondente. A figura 7 mostra um dos alunos 

preparando a tabela em seu caderno de anotações. 
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Figura 7: Participante construindo a tabela da enquete o que 

mais gosta de assistir na TV 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

Ao final, surgiu a tabela da enquete, apresentada na figura 8. 

 

Figura 8: Tabela com os dados da enquete sobre programas 

 preferidos da TV do aluno A7 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A7 
 

Durante a contagem dos dados, os participantes faziam apostas entre si sobre o tipo 

de programa mais votado: novela, filme, seriado ou desenho animado. 

 

 Quarta aula 

 

A professora-pesquisadora trabalhou com os participantes o conceito de 

porcentagem visando a calcular os percentuais de preferência de cada uma das opções de 

resposta. Ela explicou que deveriam considerar apenas duas casas decimais e fazer o 

arredondamento. Foi chamada a atenção para o fato de que a soma das porcentagens 

encontradas seria algo próximo e não exatamente 100%, devido às aproximações decimais 
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realizadas. Em um dos grupos, a soma encontrada foi 99,9%. Na tarefa, foi utilizada a 

calculadora. 

Além de apresentar dúvidas com relação aos cálculos, alguns participantes ficaram 

receosos de que um colega fizesse a conta com erro, prejudicando o grupo.  

Após o cálculo das porcentagens, os participantes, usando a tabela organizada com 

os dados da enquete, discutiram e construíram gráficos de colunas da sondagem, como 

indica a figura 9. 

 

Figura 9: Gráfico sobre os programas favoritos de TV 

favoritos dos alunos 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A3 
 

Durante a construção dos gráficos, a professora-pesquisadora cobrou dos 

participantes o uso da régua e a construção de legenda. Estes queriam saber se os gráficos 

de todos do grupo deviam ser iguais e se deviam usar as mesmas cores. 

Os participantes ficaram sabendo que os dados da tabela foram transformados em 

dados gráficos por serem mais utilizados pela imprensa escrita por permitirem mais fácil 

visualização de informações. Ao final da elaboração dos gráficos, a professora-

pesquisadora discutiu com os participantes as informações apresentadas no gráfico. Em 

seguida, foi solicitado que eles dessem um título ao gráfico e que escrevessem um texto 

explicando as informações apresentadas. Os participantes perguntaram se o texto tinha que 

ser grande e apenas um para o grupo. A professora-pesquisadora respondeu que o grupo, 

primeiramente, devia discutir as informações e, a seguir, escrever um texto único, que seria 

lido por um representante do grupo para os demais colegas. Explicou também que um dos 

gráficos seria colado no mural da escola para que todos os alunos pudessem ver os 

resultados da enquete respondida por eles.  
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3.4.3 Atividade 3 – Elaborar, sem auxílio do papel quadriculado, tabelas e gráficos para 

uma enquete realizada pelos participantes 

 

Objetivos: 

- realizar o procedimento de coleta de dados com maior independência; 

- organizar e representar os dados em forma de tabelas; 

- construir o gráfico de colunas sem   auxílio do papel quadriculado; 

- apresentar o gráfico de setor como forma de representação dos dados da tabela; 

- interpretar um gráfico de barras. 

 

Duração das Atividades 

5 aulas de 50 minutos cada 
 

Recursos  

régua, lápis de cor, quadro de giz, lápis e borracha 
 

Descrição da atividade 

 

Primeira aula 

 

Após a realização da enquete, para conhecer o tipo de programa a que os colegas 

gostavam de assistir pela TV, os participantes da pesquisa apresentaram interesse em 

conhecer o tipo de filme de que os colegas mais gostavam. Para a enquete, a professora-

pesquisadora sugeriu que fosse acrescentada à sondagem a identificação do sexo dos 

estudantes para que a preferência dos meninos e das meninas pudesse ser analisada.  

Depois que a pergunta e as opções de resposta foram preparadas, foram digitadas, 

xerocadas e recortadas. 

 

Quadro 7: Pergunta e opções de resposta da enquente sobre o gênero 

de filme preferido da TV 
 

Sexo:     (    ) M            (    ) F 

Filme de que mais gosta: 

 

(    ) ação            (    ) suspense             (    ) aventura             (    ) terrror 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Segunda aula 

 

Os participantes organizaram-se em duplas para realizar a pesquisa. Participaram 

alunos do 3
o
 ao 9

o
 ano dos turnos da manhã e tarde, totalizando 231 alunos, 121 meninas e 

110 meninos. À medida que iam retornando à sala de aula, as duplas entregavam as 

enquetes à professora-pesquisadora.  

Fato interessante em todas as enquetes foi que os demais alunos da Escola estavam 

curiosos para saber o resultado da pesquisa.  

 

Terceira aula 

 

Os participantes novamente se reuniram nos grupos formados e iniciaram a 

contagem dos dados. A professora-pesquisadora explicou que deveriam primeiramente 

separar as respostas por sexo e, em seguida, por gênero de filme, para depois realizar as 

contagens. Mesmo com essa orientação, dois grupos não separaram as respostas dos 

meninos e das meninas e tiveram que refazer as contagens, separando dessa vez as 

respostas femininas das masculinas. 

Os participantes anotaram nos cadernos os resultados antes de passá-los para a 

professora-pesquisadora. Esta colocou no quadro os resultados de cada grupo e solicitou 

aos grupos que organizassem as tabelas, uma para os resultados do sexo feminino e outra 

para os do sexo masculino. 

Quando a primeira tabela foi concluída, com as respostas do sexo feminino, os 

próprios participantes observaram que não estavam coincidindo o total de mulheres com o 

das opções de filmes por elas indicados. Com os dados do sexo masculino, aconteceu a 

mesma coisa. Como o horário estava sendo encerrado, ficou combinado que eles refariam a 

contagem dos dados no horário seguinte.  

Quarta aula 

 

Os participantes refizeram a contagem dos dados. Com todos corrigidos e 

organizados, elaboraram duas tabelas, uma para a opinião das meninas e outra para a dos 

meninos, conforme a figura 10. 
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Figura 10: Resultados sobre os gêneros de filmes de TV preferidos 

pelos alunos segundo o sexo 
 

  
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A9 

 

Terminadas as tabelas, os participantes construíram, sem auxílio do papel 

quadriculado, dois gráficos de colunas, um para a opinião dos meninos e outro para a das 

meninas. A figura 11 mostra um desses gráficos construídos. 

 

Figura 11: Gênero de filme preferido pelos alunos do sexo feminino 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A5 

É interessante notar que a tabela e o gráfico apresentam um título, para evidenciar a 

informação principal que se vai transmitir. 

Nos grupos, os participantes se comunicaram o tempo todo sobre o trabalho em 

desenvolvimento, discutindo, entre outras coisas, o título que colocariam nas tabelas e, 

posteriormente, nos gráficos. 

A participação na aula foi muito boa. Várias perguntas foram feitas sobre   

construção de tabela,  título, etc. Como os gráficos foram construídos sem  auxílio do papel 



87 

 

quadriculado, os participantes manifestaram um número considerável de dúvidas, entre as 

quais a escala utilizada, com uma  pergunta: - É pra marcar de quanto em quanto? Até que 

número é pra escrever? 

O tempo que os participantes gastaram para fazer o gráfico sem papel quadriculado 

foi bem maior que o usado na elaboração com papel quadriculado.  

 Aproveitando a atividade, a professora-pesquisadora orientou os participantes a 

representar as mesmas informações com um gráfico de setor. Apresenta-se o gráfico 

construído por um dos grupos. 

 

Figura 12: Gráfico de setor sobre os gêneros de filmes de TV 

preferidos pelos alunos de G1 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de G1 
 

Por ser uma turma de comportamento difícil, a professora-pesquisadora escreveu 

em seu caderno de campo que estava surpresa diante das atitudes dos participantes. 

Durante todas as aulas, eles permaneceram concentrados nas tarefas, o que não acontecia, 

geralmente, nas aulas tradicionais. 

 

Quinta aula 

 

Ao iniciar a aula, a professora-pesquisadora perguntou aos participantes sobre os 

gráficos construídos. Qual eles acharam mais fácil fazer?  Qual deles era melhor para 

visualizar as informações apresentadas? As opiniões foram bem divididas entre o gráfico 

de colunas e o de setor. Alguns participantes acharam o gráfico de setor mais fácil de 

desenhar, porém mais difícil de interpretar; outros acharam que o de colunas era mais fácil 

de desenhar e interpretar porque os valores ficavam mais visíveis em números exatos. Um 

aluno que achou o de colunas mais fácil para desenhar e o de setor mais fácil para 

interpretar. 
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Para finalizar a atividade, os 30 participantes foram solicitados a responder, com a 

finalidade de indicar se já estavam em condições de ler e interpretar um gráfico de barras, 

às seguintes questões: 

 

1. Quantos meninos participaram da pesquisa?  

2. Quantas meninas participaram da pesquisa? 

3. Qual o tipo de filme preferido pela maior parte dos alunos? 

4. Qual tipo de filme é preferido por menos alunos? 

5. Qual o tipo de filme preferido pela maioria das meninas? 

6. Qual o filme preferido pela maioria dos meninos? 

7. Qual é a diferença entre o número de alunos que prefere filmes de aventura e o 

número de alunos que prefere filmes de ação? 

 

 

3.4.4 Atividade 4 – Construir gráficos e tabelas com o auxílio de um programa de 

computador 

Objetivo: 

Construir gráficos e tabelas usando o software BrOffice. 

 

Recursos 

Caderno e computador 

 

Duração 

4 aulas de 50 minutos 

 

Após as atividades de construção de gráficos e tabelas no caderno, os participantes 

da pesquisa tiveram aula no laboratório de informática. A atividade a ser executada 

consistia em construir, com a ajuda do software BrOffice, as tabelas e os gráficos feitos 

anteriormente com lápis e papel. 

A atividade foi realizada individualmente, pois o laboratório de informática da 

escola contava com 30 computadores. A figura 13 mostra dois sujeitos trabalhando com 

computador, com o objetivo de construir gráficos. 
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Figura 13: Participantes no laboratório de informática 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 
 

A dificuldade encontrada pela professora-pesquisadora na execução da atividade foi 

muito grande, pois muitos participantes não possuíam os conhecimentos básicos de 

informática e, consequentemente, não tinham conhecimento sobre o programa a ser 

utilizado. 

Na primeira aula, o rendimento foi lento, embora tenha havido apoio do 

laboratorista de informática, que, com a professora-pesquisadora, auxiliou os alunos na 

execução das atividades. Eles conseguiram construir apenas uma tabela e 

consequentemente um gráfico. 

A segunda aula ainda foi lenta, pois muitos participantes já haviam esquecido os 

procedimentos realizados na aula anterior. Por exemplo: mesclar células, inserir bordas, 

fazer somatório para a construção das tabelas. Em virtude disso, foi pedido que  anotassem 

nos cadernos os passos para a execução de ações com o software, pois  poderiam consultá-

las quando tivessem necessidade. 

As duas aulas finais eram geminadas, o que facilitou o trabalho no laboratório. 

Além disso, como os participantes haviam anotado nos cadernos os procedimentos 

necessários para a construção das tabelas e dos gráficos, conseguiram fazer as atividades 

com mais agilidade. Assim sendo, o rendimento foi melhor que o das duas aulas anteriores. 

Usando o BrOficce, eles construíram as tabelas e os gráficos referentes à enquete sobre o 

gênero de filme preferido. Em seguida, buscaram as demais tabelas construídas 

anteriormente para construir os respectivos gráficos de setor. 
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Figura 14: Participante da pesquisa no laboratório de informática 

 construindo o gráfico de 

setor sobre os gêneros preferidos de filmes de TV 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

3.4.5 Atividade 5 – Coletar dados referentes à massa e à altura dos sujeitos 

 

Objetivos: 

- conhecer formas de medir a massa e altura de pessoas 

- compreender unidades de medida de massa; 

- compreender unidades de medida de comprimento como metro e centímetro; 

- calcular o índice de massa corporal (IMC); 

- analisar tabelas e construir gráficos; 

- calcular média aritmética; 

- vivenciar situações do cotidiano onde se utiliza a pesagem. 

 

Duração 

9 aulas de 50 minutos 

 

Recursos 

balança, fita métrica, quadro de giz, lápis de cor, papel quadriculado, calculadora  

 

Descrição e relato da atividade 
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Primeira aula 

 

Inicialmente, foi explicado aos participantes que o símbolo kg indicava quilograma, 

uma unidade usada para medir massa, que m indicava a unidade de medida metro e que cm 

indicava centímetro. Também foi explicado que essas unidades eram utilizadas para medir 

comprimento. 

Em seguida, os participantes foram orientados a permanecer sentados nas  cadeiras. 

A professora-pesquisadora começou, então, a chamá-los, um a um, para que descobrissem 

as respectivas massa e altura. A balança foi colocada de modo que nenhum aluno pudesse 

ver a medida da massa de um colega. As medidas encontradas eram anotadas pela 

professora-pesquisadora no caderno de campo. 

Posteriormente, as medidas foram utilizadas para calcular os índices de massa 

corpórea (IMC) bem como a classificação de cada um segundo a tabela de IMC.  

Os participantes mostraram-se muito ansiosos e agitados, pois queriam que 

chegasse logo o momento de subir na balança a fim saber a massa e a altura. Alguns que se 

julgavam mais “espertinhos” tentavam descobrir as medidas dos colegas. 

 

Figura 15: Medição da altura de uma aluna 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Depois de medir a massa, cada aluno encostava-se na parede para que a professora-

pesquisadora medisse a altura. 
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Figura 16: Professora-pesquisadora medindo a 

altura de uma aluna 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

Segunda aula 

 

Os participantes que faltaram à aula anterior ficaram perguntando à professora- 

pesquisadora o dia em que ela traria novamente a balança para a classe, pois eles queriam 

muito participar da pesagem e do restante da atividade. Por outro lado, os alunos da outra 

turma do 6
o
 ano, que não participava da pesquisa, pediram insistentemente à professora-

pesquisadora que os pesasse e medisse, pois gostariam de fazer o que os colegas da outra 

turma estavam fazendo. Os pedidos foram atendidos. 

Os participantes ficaram muito envolvidos com a atividade e pediram que fossem 

realizados com alunos do turno da tarde os procedimentos por eles vivenciados. Eles 

próprios tomaram a iniciativa de pedir autorização à diretora da escola e voltaram à escola 

à tarde para medir altura e massa dos alunos do 1
o
 e do 2

o
 ano. 

Com os dados anotados em caderno de campo, a professora-pesquisadora codificou 

cada aluno com nome fictício e digitou o peso e a altura, organizando para os participantes 

uma tabela com dados a serem por eles preenchidos. 

 

Terceira e quarta aulas 

 

A professora-pesquisadora iniciou a aula explicando aos participantes o que era 

média aritmética de um conjunto de dados e como calculá-la. Como primeiro exemplo, 
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propôs calcular a média aritmética destas notas de um aluno nos exercícios avaliativos: 6,0; 

7,5; 4,0 e 7,0. 

Em seguida, a professora-pesquisadora apresentou uma tabela onde constavam os 

nomes fictícios de algumas pessoas e as respectivas altura e massa. Ela disse que se tratava 

de dados referentes a alunos de outra escola. Na realidade, eram dados com nomes fictícios 

da turma pesquisada. 

A tabela 7 apresenta a massa e a altura dos alunos do 8
o
 ano de uma escola estadual. 

 

Tabela 7: Altura e massa dos alunos 
 

Aluno 
Massa 

(em kg) 

Altura 

(em cm) 

Amanda 59,9 1,61 

Cristina 49,2 1,52 

Ramon 37,8 1,48 

Lucas 62,6 1,53 

Paulo 51,7 1,61 

Eduardo 43,1 1,65 

Flávia 61,7 1,58 

Artur 40,4 1,54 

Aline 58,9 1,47 

Robson 71,2 1,74 

Mateus 33,6 1,37 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base na Tabela 7, responda às seguintes questões: 

a) Qual é a média da massa da turma? 

b) Qual é a média da massa das meninas? 

c) Qual é a média da massa dos meninos? 

d) Compare a massa média das meninas com a da turma. O que você pode 

concluir? 

e) Calcule a altura média da turma. 

f) Compare a altura média dos meninos com a das meninas. O que você pode 

concluir? 
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 Cada aluno copiou a tabela, as questões e as respostas no caderno de anotações. 

Eles fizeram a atividade individualmente e utilizaram a calculadora para obter as médias 

solicitadas nas questões. Durante a atividade, foi possível observar que grande parte dos 

participantes não sabia utilizar a calculadora e necessitava  de auxílio. Os participantes não 

conseguiram terminar a tarefa em sala de aula em dois horários consecutivos. Foi, então, 

solicitado que a terminassem em casa para que a correção fosse feita na aula seguinte. 

 

Quinta aula 

 

De início, a professora-pesquisadora fez a correção da tarefa proposta na aula 

anterior e pediu aos participantes que não apagassem o que haviam feito no caderno, pois, 

caso estivesse errado, ela conseguiria identificar onde o erro havia ocorrido. Durante a 

correção, os participantes responderam às perguntas feitas pela professora-pesquisadora 

ativamente. Alguns participantes cometeram erro ao utilizar a calculadora, principalmente 

quando colocavam a vírgula.  

Na segunda parte da aula, a professora-pesquisadora explicou como calcular o 

índice de massa corporal (IMC). Para isso, ela levou uma tabela impressa que continha os 

campos do IMC e a classificação a serem preenchidos. A atividade gerou muitas dúvidas e, 

consequentemente, muitos erros. Os participantes deviam calcular em outra folha o 

quadrado da altura para depois efetuar a divisão da massa por esse valor. Eles estavam 

calculando o quadrado da altura e dividindo o valor pela massa, o que estava ocorrendo 

com quase todos eles. 

 

Sexta aula 

 

Em virtude da dificuldade observada na aula anterior, relativamente ao cálculo do 

IMC, a professora-pesquisadora resolveu modificar a tabela entregue e desenvolver a tarefa 

em duplas. Assim, foi incorporado outro campo, onde os participantes anotariam o valor do 

quadrado da altura. Para facilitar o entendimento, foi intitulado de altura x altura, conforme 

mostra a tabela 8, de que cada aluno recebeu uma cópia. 
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Tabela 8: Cálculo do Índice de Massa Corporal - IMC 
 

Turma 602 

Identificação 
Peso 

(em kg) 
Altura 
(em m) 

Altura x altura IMC Classificação 

A1 45,5 1,51 
   A2 31,4 1,47 
   A3 37,2 1,6 
   A4 36,9 1,48 
   A5 36,2 1,48 
   A6 39,2 1,56 
   A7 57,3 1,48 
   A8 60,6 1,51 
   A9 42,0 1,57 
   A10 43,1 1,50 
   A11 35,0 1,44 
   A12 49,0 1,55 
   A13 40,2 1,54 
   A14 38,4 1,58 
   A15 41,1 1,54 
   A16 50,4 1,53    

A17 31,4 1,40    

A18 32,2 1,40    

A19 55,0 1,71    

A20 46,2 1,68    

A21 45,1 1,53    

A22 31,9 1,41    

A23 30,6 1,37    

A24 51,0 1,59    

A25 34,7 1,46    

A26 72,4 1,54    

A27 58,4 1,68    

A28 59,9 1,61    

A29 49,2 1,52    

A30 37,8 1,48    
 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com a nova tabela em mãos, a professora-pesquisadora, por ter verificado que o 

erro se repetiu em muitos participantes, explicou mais uma vez como o IMC era calculado 

e mostrou alguns exemplos a título de ilustração. Os participantes, mais uma vez, foram 

orientados a calcular primeiramente o quadrado da altura e, em seguida, o valor do IMC, 

dividindo o peso pelo quadrado da altura, com o auxílio da calculadora. 
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Figura 17: Aluno preenchendo o Quadro 10 sobre o cálculo do IMC 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Como eram quatro turmas de 6
o
 ano e todas queriam participar da atividade, foram 

elaboradas quatro tabelas.  A turma participante da pesquisa preencheu as tabelas das 

turmas 602 e 603, num total de 53 alunos, para que fosse calculado o IMC de cada turma. 

As demais foram preenchidas pelos alunos das respectivas turmas. 

 

Figura 18: Quadro 10 do IMC sendo completada por um aluno 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Sétima aula 

 

Iniciando a aula, a professora-pesquisadora apresentou aos participantes as tabelas 

preenchidas para que eles pudessem conferir os resultados que haviam encontrado na aula 

anterior. 
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Em seguida, foram colocados no quadro de giz os valores de referência do IMC 

para que os participantes pudessem preencher a última coluna da Tabela,  denominada de 

classificação. A tarefa foi realizada em grupos de três, pois estavam presentes 27 

participantes. Como na tabela constavam os dados de todos os alunos que quiseram 

participar da pesagem, eles se mostraram curiosos, principalmente para descobrir se 

estavam acima do peso. Cada participante foi informado pela pesquisadora o número da 

sua codificação. 

Devido à ansiedade, quando a tabela de classificação estava sendo apresentada no 

quadro, sem esperar a explicação da professora-pesquisadora, os participantes olharam 

diretamente a massa para identificar a classificação e não o IMC. Surgiram muitos 

comentários que demonstravam preocupação, principalmente das meninas, julgando que 

estavam obesas. Quando a professora-pesquisadora terminou a Tabela no quadro e 

explicou como deviam considerar para completar o campo Classificação, eles entenderam 

e viram a situação de cada um. 

Percebeu-se que a preocupação com relação à massa era mais das meninas. Elas 

ficaram muito felizes ao descobrir que estavam abaixo do “peso”. 

 

Oitava e nona aulas 

 

Conferidos os dados da tabela que continha as informações sobre massa, altura e 

classificação segundo o IMC, foram atendidos os participantes que queriam ser pesados e 

medidos. Para tanto, foi proposta nova tarefa aos 28 participantes presentes. Nas duas 

aulas, a professora-pesquisadora trabalhou com os participantes os conceitos de média, 

além de situações-problema que envolviam adição e subtração de decimais. Foram usadas 

informações da Tabela e elaborado um gráfico que trouxesse informações sobre a 

classificação dos alunos de acordo com o IMC.  

Em seguida, foram resolvidas pelos participantes, em duplas, as questões indicadas a 

seguir. Em virtude da linguagem usual, foi usada a palavra peso em lugar da palavra 

massa, quando se tratava de IMC. 

 

a) De acordo com a tabela referência do IMC, há algum aluno acima do peso? E 

abaixo do peso?  

b) Quantos alunos estão acima do peso? E abaixo do peso? 
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c) Quais ações devem ser feitas com os alunos que estão abaixo do peso? 

d) Quais ações devem ser feitas com os alunos que estão acima do peso? 

e) Qual é o aluno mais alto? E o mais baixo? 

f) Qual é o aluno com maior peso? E o com menor peso? 

g) Qual é a diferença entre o maior peso e o menor peso? 

h) Qual é a diferença entre a altura do aluno mais alto e a do mais baixo? 

i) Faça a média geral do peso dos alunos da turma. 

j) Qual é o valor da soma da maior altura com a menor altura? E do maior peso com o 

menor peso? 

k) Construa um gráfico com os dados da classificação do peso dos alunos, de acordo 

com o IMC (abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso e obesidade grau I). 

Alguns participantes demonstraram grande dificuldade ao utilizar a calculadora e 

gastaram muito tempo para calcular a média das massas dos alunos, principalmente porque 

envolvia números decimais. Muitos não colocavam a vírgula para realizar os cálculos e 

erravam, tendo que refazê-los. 

 

3.4.6  Atividade 6 – Interpretar gráficos e tabelas 

 

Objetivo: 

Verificar se os participantes são capazes de interpretar informações gráficas e sintetizá-las 

de forma clara. 

Duração 

2 aulas de 50 minutos 

Recursos 

Folhas com gráficos xerocados, caderno, quadro e giz 

Descrição 

A atividade foi realizada no período que antecedeu o segundo turno das eleições 

brasileiras de 2014. Para aproveitar o debate nacional sobre o tema, a professora- 

pesquisadora selecionou os resultados de uma pesquisa sobre intenções de votos para 

presidente, apresentados por região, escolaridade e renda dos respondentes.  
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Os participantes receberam os três gráficos ao mesmo tempo e deviam analisar e 

descrever em texto as informações apresentadas em cada um deles, sendo que foi 

apresentado um texto por gráfico. 

 

Gráfico 6: Gráfico, por região, do segundo turno da eleição 

para presidente do Brasil 2014 
 

 

 
Fonte: http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes 

 

 

Gráfico 7: Gráfico, por escolaridade, do segundo turno da eleição 

para presidente do Brasil 2014 
 

 

 
Fonte:http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes  

 

http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/acesso%2012/10/2014
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Gráfico 8: Gráfico, por renda, do segundo turno da eleição 

para presidente do Brasil 2014 
 

 

 
Fonte: http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes 

 

A professora-pesquisadora observou que os participantes apresentavam muita 

dificuldade em escrever os textos. A maior parte chegava com uma frase para perguntar à 

professora-pesquisadora se estava correto o que haviam escrito.  

Eles eram orientados a expressar melhor as informações. Ao explicar o que haviam 

compreendido, eles conseguiam se expressar; mas o problema era colocar as ideias no 

papel. 

Uma dúvida comum a todos era se podiam escrever tudo que a Dilma fez no Brasil. 

Eram, então, orientados pela professora-pesquisadora para escrever as informações 

contidas no gráfico.  

Apesar da dificuldade dos participantes em expressar as informações do gráfico na 

forma escrita, percebeu-se que, mesmo com erros ortográficos, os participantes 

conseguiram compreender as informações trazidas pelos gráficos. Observou-se também 

que foi maior a dificuldade na interpretação das intenções de voto por escolaridade do que 

por região e renda. 

 

3.4.7  Atividade 7  –  Introduzir a probabilidade com o jogo de cara ou coroa  

 

Objetivos: 

 

- fazer investigações para dar respostas às questões formuladas; 

http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/acesso%2012/10/2014
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- fazer inferências e previsões baseada na análise de dados; 

- compreender noções de acontecimento certo, provável e impossível através da discussão 

de acontecimentos aleatórios significativos para os participantes; 

- explorar situações rotineiras no sentido de desenvolver o conceito do acaso; 

- trabalhar números decimais através do cálculo da probabilidade. 

 

Recursos 

Moeda, quadro de giz, caderno e calculadora.  

Duração 

2 aulas de 50 minutos 

Descrição 

Para iniciar a aula, a professora-pesquisadora pediu aos participantes que se 

organizassem em duplas. Em seguida, fez a seguinte pergunta: Se eles lançassem uma 

moeda para o ar, o que sairia mais: cara ou coroa?  

Os participantes discutiram bastante entre si. Havia 20 que achavam que sairia mais 

“cara”, enquanto 10 apostaram em “coroa”. 

Foi- lhes apresentada outra situação: Quando uma mulher fica grávida, ela tem mais 

chance de ter menino ou menina? Eles responderam que era menina. Perguntei o motivo e 

obtive como respostas: porque ela prefere menina; pelo sentimento que ela tem; porque ela 

sentava num galho e como ele quebrava era menina. Nenhuma das respostas fazia sentido 

do ponto de vista probabilístico. 

 Para começar a atividade, a professora-pesquisadora perguntou se todas as duplas 

possuíam uma moeda e emprestou uma para aquelas que não possuíam, Orientou, então, os 

participantes a lançar a moeda 50 vezes e anotar  os resultados nos cadernos. 

Assim os participantes procederam: lançaram a moeda 50 vezes  e anotaram os 

resultados nos cadernos. No final dos lançamentos, eles deviam contar quantas vezes saiu 

cara, e quantas vezes saiu coroa. Os resultados eram passados para a professora- 

pesquisadora para que ela os anotasse no quadro. 
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Figura 19: Resultados do lançamento de uma moeda 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Alguns participantes, ao dizer a quantidade de cara e coroa, que haviam encontrado 

com o lançamento, ficavam surpresos quando a professora-pesquisadora falava que não 

estava certo e lhes pedia que refizessem a contagem. Eles não entendiam a causa do erro. 

Os próprios colegas respondiam: “se só tem 50, como que vai dá mais?” Orientados pela 

professora-pesquisadora, eles recontavam as anotações do lançamento para encontrar o 

erro. 

Os resultados de cada grupo foram anotados no quadro, para que todos pudessem 

observar. Em seguida, os participantes foram orientados a dividir por 50 as quantidades de 

cara e de coroa, sem auxílio da calculadora, exercitando divisão de números racionais, 

operações entre números decimais e porcentagem. A professora-pesquisadora ia anotando 

no quadro os resultados de cada dupla. Os participantes registraram os resultados nos 

cadernos, conforme a figura 20. 
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Figura 20: Registro do cálculo das probabilidades dos 

lançamentos de uma moeda pelos grupos  
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

No final, a professora-pesquisadora perguntou aos participantes o que   percebiam 

ao olhar os resultados. Logo as respostas vieram: os resultados são bem parecidos, todos 

deram números com vírgula, a maioria deu perto de 0,5. 

Era importante nesse tipo de jogo que os participantes percebessem que um jogador 

não tinha vantagem sobre o outro, já que as chances de sair “cara” ou “coroa” eram iguais.  

No final da aula, quando os participantes chegaram à conclusão sobre a 

probabilidade de sair cara ou coroa, a professora-pesquisadora  voltou ao caso da mulher 

grávida e à pergunta: Ela tem mais chance de ter menino ou menina?  O caso foi discutido 

e comparado com o caso do lançamento da moeda. A professora-pesquisadora, então, 

explicou que a probabilidade de o bebê ser menino ou menina era a mesma. 

 

3.4.8 Atividade 8 – Cálculo da probabilidade de se retirar de uma urna uma bola de uma 

determinada cor 

 

Objetivos: 

 

-fazer investigações para dar respostas às questões formuladas. 

-compreender a noção de probabilidade de um acontecimento através da realização de 

experiências repetidas; 
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- compreender as noções de acontecimento certo, provável e impossível; 

- mobilizar o raciocínio proporcional para calcular a probabilidade de acontecimentos 

simples equiprováveis; 

- fazer inferências e previsões baseadas na análise de dados. 

 

Justificativa 

Espera-se que, a partir do jogo, os participantes percebam que a cor que tem maior chance 

de sair é aquela possui o maior número de bolas. 

 

Recursos 

bolas coloridas, saco para lixo na cor preta, quadro de giz, caderno e calculadora.  

Duração 

1 aula de 50 minutos 

 

Descrição: 

 

Para o desenvolvimento da atividade, um participante se prontificou a levar bolas 

de cinco cores diferentes para serem sorteadas. Para o sorteio, foi solicitado um saco de 

lixo às faxineiras da escola. No total havia 4 bolas amarelas, 2 bolas vermelhas, 2 bolas 

azuis, 1 bola laranja, 2 bolas verdes e 1 bola roxa. Elas foram colocadas sobre a mesa da 

professora-pesquisadora. Os participantes fizeram a contagem das bolas de cada cor e as 

quantidades foram anotadas no caderno de campo da professora-pesquisadora.  

Em seguida, a professora-pesquisadora pediu aos participantes que indicassem qual 

cor tinha mais chance de sair. As opiniões ficaram divididas: 10 participantes disseram 

amarelo, 8 disseram vermelho, 2 disseram azul, 4 disseram verde e 3 disseram roxo.  

As bolas foram colocadas no saco. Foram escolhidos 20 participantes para retirar 

uma bola do saco. A cor retirada era anotada no caderno de campo da professora- 

pesquisadora. O participante retornava a bola ao saco, voltando em seguida ao seu lugar 

para que o próximo colega pudesse fazer o mesmo procedimento. 
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Figura 21: Alunas retirando bolas coloridas de um saco para 

o cálculo de suas probabilidades 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Após o processo ser realizado pelos 20 participantes, o resultado foi o seguinte: 8 

amarelas, 6 vermelhas, 4 azuis, 1 verde e 1 laranja. 

Finalizada a retirada das bolas, a professora-pesquisadora anotou no quadro o 

palpite que os participantes deram no começo da aula e, ao lado, o resultado após a retirada 

das bolas do saco. Pediu, então, aos participantes que analisassem os resultados. Em 

seguida, perguntou se eles percebiam alguma relação entre os resultados obtidos após as 

retiradas das bolas e o total de cada cor que havia dentro do saco. 

Os participantes responderam que a cor que mais havia saído era a que tinha a 

maior quantidade de bolas, ou seja, a cor amarela. Disseram ainda que não tinha sido 

grande a diferença entre o número de bolas vermelhas e o de bolas amarelas.  

 

3.4.9  Atividade 9 – Lançar dados 

 

Objetivos: 

 

-representar na forma de razão e porcentual a chance de ocorrência de um evento; 

- compreender as noções de acontecimento certo, provável e impossível; 

- mobilizar o raciocínio proporcional para calcular a probabilidade de acontecimentos 

simples equiprováveis. 
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Justificativa 

Esperava-se que, a partir do jogo, os participantes percebessem que a probabilidade de sair 

um número par era a mesma de sair um número ímpar. 

Recursos 

Um par de dados, régua, quadro de giz, caderno e calculadora.  

Duração 

1 aula de 50 minutos 

Descrição da atividade 

Ao iniciar a aula, a professora-pesquisadora pediu aos participantes que se 

organizassem em duplas. Em seguida, deu dois dados a cada dupla que não os havia 

levado. 

Para realizar a primeira atividade, a professora-pesquisadora perguntou aos 

participantes quando um número era considerado par e quando era considerado ímpar. Os 

mesmos não apresentaram dúvida, ao responder que o número par era aquele que 

terminava em 0, 2, 4, 6 ou 8; o número ímpar aquele que terminava em 1, 3, 5, 7 ou 9. A 

primeira tarefa foi bastante simples para os participantes. A seguir, a professora-

pesquisadora desenhou no quadro as 6 faces de um dado e perguntou aos participantes qual 

era a probabilidade de, jogando-se um dado sobre a mesa, ficar voltada para cima uma face 

com um número par. Também perguntou qual era a probabilidade de ficar voltada para 

cima uma face com um número ímpar. Os participantes, que ainda não sabiam como 

calcular probabilidade, responderam que era 3 a probabilidade de ser par e 3 de ser ímpar.  

A professora-pesquisadora explicou aos participantes que, para resolver a questão, 

utilizariam a representação de fração e que, primeiramente, deveriam pensar em quais 

números era possível ser sorteado quando jogavam o dado. Os participantes responderam 

que poderia sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A professora-pesquisadora disse: - Então temos seis 

possibilidades. Vamos colocar esse número de possibilidades como denominador de uma 

fração, ou seja, embaixo do traço da fração. Agora, vamos ver quantos números pares nós 

temos no dado. A professora-pesquisadora anotou no quadro as respostas dos participantes: 

2, 4 e 6. Concluiu dizendo: - Temos três possibilidades. Vamos colocar esse valor (3) no 

numerador, ou seja, acima do traço da fração.  

Continuando o diálogo com os participantes, perguntou: - Qual a probabilidade de 

sair um número par? Vejam, temos três números pares, num total de seis. Representando 
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esses dados por meio de uma fração, vamos ter 
6

3
, que, simplificada por três, resulta em 

2

1
. Agora respondam - Qual é a probabilidade de sair um número ímpar? 

Assim que a pergunta foi feita, alguns participantes responderam que a 

probabilidade era a mesma de sair o número par porque havia a mesma quantidade de 

números pares e ímpares. Os demais concordaram com os colegas e explicaram a situação 

nos cadernos.  

Outros problemas foram propostos aos grupos. 

 

Figura 22: Registro do cálculo das probabilidades de retirada 

de bolas vermelhas e azuis de um saco  
 

 
 

Fonte: Copia de fragmentos do registro documental do participante A17 

 

 

Figura 23: Registro de um participante respondendo a uma 

pergunta sobre probabilidade 
 

 
 

Fonte: Copia de fragmentos do registro documental do participante A5 
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3.4.10 Atividade 10 – Lançar dados combinados 

 

Objetivos: 

 

- representar na forma de razão e porcentual a chance de ocorrência de um evento; 

- calcular a probabilidade de sair determinada soma no lançamento de dois dados; 

- compreender as noções de acontecimento certo, provável e impossível; 

- mobilizar o raciocínio proporcional para calcular a probabilidade de acontecimentos 

simples equiprováveis. 

 

Justificativa 

Com este tipo de atividade, espera-se que os participantes construam uma tabela com as 

combinações possíveis de resultados do lançamento de dois dados, para que possam 

responder às questões propostas. 

Recursos 

Um par de dados, régua, quadro de giz, caderno 

Duração 

2 aulas de 50 minutos 

Descrição 

Ao iniciar a aula, a professora-pesquisadora pediu que os participantes se 

organizassem em duplas, como na aula anterior, e pegassem dois dados, que seriam 

lançados juntos. Ela distribuiu dados para aqueles que não os possuíam. A seguir, 

apresentou uma tabela no quadro e explicou aos participantes que eles deveriam completá-

la com as somas dos números dos pares de dados sorteados (figura 24). Cada soma era 

colocada na interseção de uma coluna com uma linha. 
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Figura 24: Tabela a ser preenchida pelos participantes com a 

soma do lançamento de dois dados 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 

Para indicar na tabela cada par sorteado, eles deviam observar a posição dos dados 

na mesa. O número no dado que se encontrava à esquerda indicava a coluna da tabela a ser 

considerada e no dado à direita, a linha. Disse ainda que cada participante devia lançar os 

dados e anotar o resultado. Se o lançamento se repetisse, deviam anotar uma única vez na 

tabela. Além disso, um dos participantes ficava com os números da primeira linha, que se 

encontravam na horizontal; o outro, com os números da primeira coluna vertical. Os 

números na horizontal e na vertical indicariam os pares de números sorteados, de acordo 

com o exemplo da figura 25. 

 

Figura 25: Exemplo do registro da soma de um 

lançamento de dois dados juntos 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

Assim foi feito, até que a tabela ficasse completa. Os participantes de cada dupla 

completavam sua tabela nos respectivos cadernos, após o sorteio e discussão sobre o 

resultado encontrado. 
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Após cada participante discutir e completar sua tabela, a professora-pesquisadora 

pediu que os eles somassem os valores que saíram em cada quadrinho e anotassem a lápis 

nele mesmo. Em seguida, escreveu no quadro questões que os participantes deveriam 

resolver, e lembrou-lhes que deveriam colocar o total no denominador e no numerador o 

total de possibilidades que satisfizesse a pergunta. 

Figura 26: Questões relacionadas às probabilidades resultantes 

do lançamento conjunto de dois dados 
 

 
 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 

 No desenvolvimento da atividade ocorreu um número considerável de dúvidas e a 

professora-pesquisadora optou por responder às questões com os participantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Como já mencionado no item 3.3, foram utilizados vários instrumentos para coleta 

de dados da pesquisa: a) registros das observações da pesquisadora; b) gravações em áudio 

e vídeo; c) registros escritos dos participantes; d) grupos focais; e) questionários; f) testes. 

A primeira tarefa visando à análise dos dados consistiu na leitura das observações 

da pesquisadora e na transcrição dos registros orais das manifestações dos participantes. 

Estas últimas haviam sido gravadas em vídeo, transcritas e registradas em seu caderno de 

campo, ao final de cada aula. As transcrições das manifestações dos participantes, durante 

as atividades de intervenção, eram feitas à medida que as atividades eram aplicadas. Por 

sua vez, as transcrições das manifestações dos participantes, gravadas durante os grupos 

focais, tiveram início após a realização do último grupo focal. 

Em seguida, foi feita uma primeira leitura das observações registradas pela 

pesquisadora, dos documentos transcritos e dos registros escritos dos participantes: 

relatórios e questionário. Da mesma forma, foi feita uma leitura das observações 

registradas pela pesquisadora. Em ambos os casos, buscava-se identificar indícios das 

contribuições da Teoria das Situações Didáticas no ensino e aprendizagem da Estatística e 

das Probabilidades. 

 Dessa primeira leitura, observou-se que algumas manifestações apareciam com 

maior frequência nos vários documentos, fornecendo uma perspectiva de formação de 

agrupamentos em categorias. Daí, uma segunda e cuidadosa leitura foi realizada visando 

uma exploração sistemática das manifestações dos participantes em busca da identificação 

das principais categorias de significação. Desse trabalho emergiram sete categorias 

principais, as quais foram retidas para análise: autonomia dos participantes na realização 

das atividades; envolvimento dos participantes nas atividades; satisfação na realização das 

atividades; interação e cooperação; importância do saber matemático; apropriação do saber 

matemático; dificuldades e erros dos participantes. 

  

4.1  Categoria 1: Autonomia dos participantes na realização das atividades 

 

 Autonomia é um termo de origem grega, que significa aquele que estabelece suas 

próprias leis. A palavra vem de auto, que significa por si mesmo, e nomos, que significa 
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lei. Na área educacional, autonomia é considerada como sendo a capacidade do 

participante de organizar, sozinho, os seus estudos, sem dependência do professor, 

administrando eficazmente o seu tempo de dedicação ao aprendizado, e escolhendo de 

forma eficiente as fontes de informação disponíveis. 

Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira: 

Todas as pessoas precisam desenvolver as suas próprias capacidades e 

preferências, bem como interpretar as mais variadas situações e tomar 

decisões fundamentadas relativas à sua vida pessoal, social ou familiar. 

Isto implica que todas as crianças e jovens devem desenvolver a sua 

capacidade de usar a matemática para analisar e resolver situações 

problemáticas, para raciocinar e comunicar, assim como a autoconfiança 

necessária para fazê-lo. (ABRANTES, SERRAZINA, OLIVEIRA, 1999, 

p. 17-18) 

 

 Nesta pesquisa, a manifestação de autonomia dos participantes foi considerada 

como sendo a capacidade do sujeito de buscar informações, desenvolver suas próprias 

estratégias na resolução de questões, tomar decisões, gerir suas ações e responsabilizar-se 

por elas. 

No decorrer da investigação, em vários momentos e situações, os participantes 

tomaram decisões independentes do professor-pesquisador, propondo e realizando ações, 

revelando assim comportamentos autônomos. 

Um desses comportamentos foi registrado no caderno de campo da pesquisadora, 

durante a realização da primeira atividade de intervenção. Como já foi descrita, esta 

atividade consistia em coletar dados através de uma enquete. Os próprios participantes 

escolheram o tema e conduziram uma enquete sobre a copa de futebol 2014, propondo 

como questão de múltipla escolha: - Qual dos jogadores brasileiros relacionados atuou 

melhor na copa de 2014? A resposta consistia na escolha de uma dentre cinco alternativas: 

Neymar, Davi Luiz, Hulck, Thiago Silva, Nenhum jogador. 

Os participantes da pesquisa deveriam realizar essa enquete com os alunos do turno 

da manhã, de acordo com a proposta da professora-pesquisadora. Os participantes, 

entretanto, pediram à professora-pesquisadora que a enquete fosse aplicada também no 

período da tarde com os alunos do 3
o
 e 4

o
 anos. Assim sendo, não somente aplicaram a 

enquete no período da manhã como também voltaram à Escola para fazer o mesmo com os 

alunos da tarde. Para tanto, foram à Diretora da Escola solicitar permissão para essa 

atividade extra-turno. Embora a quantidade de alunos e, portanto, de dados da enquete 
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tivesse aumentado, os participantes fizeram a contagem das respostas, elaboraram a tabela 

e o gráfico dos resultados com grande empenho. 

Durante a contagem das respostas, outra demonstração de autonomia pode ser 

observada. Os sujeitos perceberam que, se não tomassem cuidado, uma mesma resposta 

poderia ser contada duas vezes. Para evitar isso, eles começaram a marcar com um xis cada 

resposta contabilizada. Por decisão própria, os grupos foram se organizando de modo que 

um dos componentes de cada grupo ficasse encarregado de contar os resultados e outro de 

anotar e riscar os papéis contados. 

Os participantes também demonstraram sua capacidade de autonomia durante a 

realização da atividade 3. Como já foi descrito, esta atividade consistia na elaboração de 

tabelas e gráficos a partir de uma nova enquete. Os participantes mostraram interesse em 

saber qual era o tipo de filme que os colegas mais gostavam de assistir na televisão, e se 

propuseram a realizar uma enquete sobre esse tema. Sugeriram como pergunta: - Qual é o 

filme que você mais gosta? A resposta seria a escolha entre uma das seguintes alternativas: 

ação, suspense, aventura, terror. Os próprios participantes se organizaram em duplas e 

realizaram a pesquisa com os estudantes da escola. Em seguida, com os resultados em 

mãos, eles se organizaram em grupos - os mesmos formados na primeira atividade- para 

realizar a contagem dos dados. Nesta contagem, foram consideradas também as respostas 

por sexo. Ao perceberem que a soma das opções de modalidade de filmes escolhidas pelas 

meninas não estava coincidindo com a soma de papéis contados, resolveram recontar os 

dados por conta própria. 

Estes comportamentos dos participantes confirmam o entendimento de Hermínio 

(2009), segundo o qual: 

 

Quando é dado ao aluno o direito de escolher o tema a ser estudado, o 

objetivo é dar poder ao aluno, de forma que ele, nesse momento, decida 

uma parte do seu currículo e tenha direito à fala e à decisão. Este direito, 

traz consigo a responsabilidade de envolvimento nessa questão, tornando 

o aluno, parceiro de sua própria educação. O resultado dessa parceria, é 

uma cooperação responsável, já que não foi imposta e sim voluntária. 

(HERMINIO, 2009, p.94) 

 

A autonomia também foi manifestada por um grupo de participantes no decorrer da 

atividade 5, que consistia na medição da altura e da massa corporal de cada participante, 

construção de tabelas e gráficos a partir desses dados, aproximação decimal e operações 
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com números decimais, além do cálculo do índice de massa corporal e das médias 

aritméticas. 

Na atividade mencionada acima, os participantes que faltaram aula a qual foi feita a 

medição da massa corporal pediram a professora-pesquisadora que medisse sua altura e 

massa. Disseram à professora-pesquisadora que desejavam fazer as medições com os 

alunos do turno da tarde e, por decisão própria, foram até a sala da diretora da escola 

solicitar permissão para fazê-lo. 

Para completar, uma manifestação de autonomia dos participantes foi observada 

nas atividades 7 e 8, que tinham por objetivo determinar as probabilidades do lançamento 

de dados e da retirada de bolas coloridas de uma urna. Para realizar a atividade, os 

participantes se propuseram a trazer para a sala de aula os dados e as bolas coloridas, e 

foram até a cantina da escola buscar um saco de lixo emprestado para realizar o sorteio das 

bolas. 

 

4.2  Categoria 2: Envolvimento dos participantes nas Atividades 

 

Nesta categoria foram agrupadas as observações da pesquisadora e as 

manifestações dos participantes demonstrando que eles estavam envolvidos com as 

atividades em execução. Algumas delas são apresentadas a seguir. 

Segundo Becker (2005),  

 

Os professores devem criar momentos em que a experiência seja 

interiorizada e permita ao indivíduo que aprenda, não passivamente, mas 

a partir de suas próprias experiências de forma participativa na 

construção do conhecimento. Temos que envolver os alunos em 

atividades lúdicas, dinamizando as aulas, utilizando técnicas alternativas 

para efetivar uma aprendizagem mais significativa. Esta dimensão liga-se 

ao prazer da descoberta e da curiosidade, valoriza a espontaneidade 

(BECKER, 2005, p. 76-78). 
 

Nas atividades 1 e 2, os participantes se sentiram atraídos pela oportunidade de 

realizar uma pesquisa com os demais estudantes da escola. Nas gravações de áudio, foi 

possível perceber o envolvimento deles quando realizavam as contagens dos jogadores que 

apareciam na apuração da primeira enquete e comentavam com entusiasmo sobre aqueles 

que eram mais votados. No grupo G1, por exemplo, eles diziam: 
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Nossa professora, até agora o Davi Luiz que teve mais voto! Davi Luiz 

teve mais que o Neymar. Ele [Neymar] nem jogou nada! Ah não ele não 

jogou nada! 
 

Thiago Silva e Davi Luiz jogou muito mais! 
 

Nosso Deus, ele [Neymar] não jogou nada! Ah não, cê tá de brincadeira 

ele não jogou nada! Até o Hulck jogou melhor que o Neymar. 

 

Outro grupo comentou que Neymar estava na frente; algum tempo depois, o grupo 

disse que Thiago Silva havia acabado de empatar com Neymar. 

Na atividade 3, relativa à enquete sobre qual era o tipo de filme que os colegas mais 

gostavam de assistir na TV, o envolvimento dos sujeitos também foi significativo. Os 

grupos se comunicaram o tempo todo sobre o desenvolvimento do trabalho, discutindo 

entre outras coisas, como construir a tabela, que título dar à tabela e, posteriormente, ao 

gráfico. Como foi solicitado que este fosse construído sem o auxílio do papel quadriculado, 

os participantes discutiram suas dúvidas relativas à escala que deveria ser utilizada. 

Também fizeram perguntas à professora-pesquisadora, tais como: - É pra marcar de quanto 

em quanto? - Até que número é pra escrever?”, etc. 

Na aplicação das duas enquetes, junto aos alunos da Escola, os participantes 

demonstraram envolvimento na tarefa quando foram sozinhos a todas as salas, 

conversaram com os alunos explicando em que consistiam as enquetes, e distribuíram as 

perguntas com suas alternativas para serem respondidas. Eles conseguiram que todos os 

alunos presentes participassem das enquetes. 

Voltando à sala de aula, os participantes fizeram comentários sobre a receptividade 

dos estudantes da escola no momento em que respondiam as enquetes. Eis alguns 

exemplos: 

 
A26: Quando fui pegar a opinião das crianças, elas ficaram muito 

inpolgadas, comesaram” a gritar a se enpougar. Eu adorei ver a carinha 

deles alegres. Eles também acharam o mazimo porque era uma coisa 

diferente na sala eu fui em muitas salas umas crianças acharam muito 

legal e outras não mas no fundo eu sei que eles gostaran no começo eu 

não entendia pra que fazer aquilo agora eu sei que é pra coletar 

informações sobre a opinião de cada uma das crianças e é isso que 

entendi. 
 

A3: Felizes e muitos comentários. 
 

A8: Foram bastante educados em nos receber. 
 

A15: Discutiram bastante em relação aos jogadores 
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A21: Bastante vergonhosos com nossa presença. 
 

A23:Tranquilos e bastante desconfiados, pois todos eram vergonhosos. 
 

A16: Legais e bastante comunicativos. 
 

A7: Todos os professores bastante curiosos. 

 

Durante a realização da atividade 4, os participantes foram ao laboratório de 

informática com a finalidade de construir gráficos usando o software BrOffice. Eles se 

mostraram muito interessados em usar o software, embora não o conhecessem. Solicitavam 

esclarecimentos à pesquisadora o tempo todo, e apresentaram comentários ao término do 

trabalho, tais como: 

 

A4: O gráfico no computador ficou mais bonito. 
 

A20: Gostei muito de construir os gráficos e tabelas no computador. 
 

A26: Achei legal ter ido no laboratório de informática. 
 

A5: O gráfico feito no computador ficou parecido com o que fiz no 

caderno, só que no computador ficou mais bonito. 
 

A14: Achei o gráfico feito no computador mais bonito e mais fácil que o 

do caderno. 
 

A18: O gráfico feito do computador ficou igual o do meu caderno, só a 

cor era diferente. 

 

Na atividade 7, com a qual se pretendia explorar a probabilidade frequencial por 

meio do lançamento de moedas, foi verificada a participação ativa dos alunos nos 

trabalhos;  por exemplo, quando discutiam entre si visando responder aos questionamentos 

feitos pela pesquisadora. Também, ao somar o total de caras e coroas, os participantes 

discutiam e questionavam as respostas dos colegas dizendo que elas não estavam corretas, 

pois “se jogou 50 vezes, não tem como a soma do total de caras e coroas ter um valor 

diferente deste”. 

A Teoria das Situações Didáticas sugere que os alunos devam ter uma participação 

ativa, um envolvimento na busca pelo saber. Isso pode ser confirmado nesta pesquisa por 

meio da análise desta categoria. 

 

4.3  Categoria 3: Satisfação na realização das atividades 

 

 Nesta categoria foram consideradas todas as manifestações dos participantes que 

demonstravam satisfação, alegria, prazer, bem estar, entusiasmo em participar das 

atividades propostas. 
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Ponte (1990) considera que o envolvimento de um aluno em uma atividade, no caso 

um projeto, propicia entre outras coisas a satisfação de fazer algo que gosta. 

 

Por partir deste envolvimento, o aluno passa a perceber que o projeto 

também é “dele”, vindo a estabelecer uma relação e uma dedicação 

intensas que não só lhe propiciam a satisfação de estar fazendo algo que 

gosta, mas também o desenvolvimento de sua criatividade e força de 

vontade para a superação das dificuldades e dos obstáculos que possa 

encontrar durante a realização do projeto (PONTE, 1990, p. 176). 
 

Em seu caderno de campo, a professora-pesquisadora anotou observações sobre os 

momentos de satisfação manifestados pelos participantes durante as atividades. Assim, ela 

observou que eles ficaram entusiasmados com a realização das enquetes e com o fato de 

seus colegas de outras turmas responderem prontamente as perguntas e manifestarem 

satisfação com a participação na experiência. Quando as atividades eram propostas, os 

participantes as realizavam de uma forma alegre e descontraída. Mostravam entusiasmo em 

participar, em dar palpite, em ajudar os colegas de alguma forma. Na atividade sobre 

medição da altura e da massa corporal, por exemplo, eles manifestaram curiosidade e 

prazer em descobrir os seus índices de massa corporal e de saber que o IMC era um fator 

importante para a saúde, embora, em alguns momentos achassem difícil calculá-lo. Da 

mesma forma, a professora-pesquisadora observou que a maioria dos participantes gostou 

de trabalhar no laboratório de informática com o traçado de gráficos usando o software 

BrOffice, após aprender a lidar com esse software. 

As manifestações orais de alguns participantes, durante a atividade 4, corroboraram 

as observações da professora-pesquisadora quanto à satisfação por eles manifestadas. 

 
A1: Nós divertimos muito fazendo os gráficos no computador. 
 

A4: O gráfico no computador ficou mais bonito. 
 

A20: Gostei muito de construir os gráficos e tabelas no computador. 
 

A26: Achei legal ter ido no laboratório de informática. 

 

 Manifestações de satisfação dos participantes, tanto verbais como escritas, também 

foram detectadas durante as atividades 7, 8, 9 e 10, como por exemplo:  

 

A15: Gostei de somar as contas pra saber se cada um tá no peso ideal. 

Achei a atividade de probabilidade mais fácil e gostei muito de fazer as 

tabelas, usar o dado e a moeda. Achei super interessante. 
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A18: Gostei das atividades porque ensina a gente muitas coisas. A gente 

soma faz contas e ao mesmo tempo faz tabelas e continha de divisão. A 

da moeda, achei muito legal. Achei que ia sair mais coroa. Não sabia que 

era igual! 
 

A23: A probabilidade achei muito legal porque a gente tá aprendendo 

muita coisa. Da atividade da moeda eu sabia que as possibilidades seriam 

iguais. Gostei mais da probabilidade e achei mais fácil. 
 

A27: Gostei muito de fazer probabilidade. Achei mais fácil porque a de 

gráfico a gente tem que somar e essa aqui é mais fácil e achei mais fácil 

dividir. Gostei muito da do dado e achei bem mais fácil. 

 

 Durante os grupos focais, também houve manifestação de satisfação dos 

participantes, conforme pode ser observado nas falas seguintes: 

 
A18: Gostei muito de elaborar perguntas pra saber o tipo de filme, 

novela, assim esses negócios que as pessoas preferiam. 
 

A9: Gostei muito quando a gente tacava a moeda de cara e coroa, as 

bolinhas de piscina no saco pra saber quantas cor que saia mais. 
 

A25: Gostei das aulas de gráfico porque ficou mais fácil e facilitou as 

atividades pra ficar mais legal. 
 

A14: Achei as aulas de gráfico legal porque lá a gente aprende, tipo a 

gente fica em grupo pra resolver os trabalhos, tipo, na hora de contar a 

gente aprende mais fácil se divertindo. Por isso eu acho legal. 
 

A18: Gostei do peso e altura porque a gente podia saber se uma pessoa tá 

acima do peso, abaixo do peso e no peso certo e também se uma pessoa 

pode estar obesa e vai ajudando os outros. Igual a gente fez a atividade 

em grupo, fez aquele troço da pesagem. 

 

 A análise das respostas escritas emitidas por alguns participantes no questionário 

final revela a satisfação que eles sentiram ao participar das atividades propostas. 

 

A2: Eu gostei cundo [quando] a gente saiu de sala entregando os papéis. 
 

A3: As aulas sobre gráficos são mais divertidas. Gostei muito de ser 

pesada e medida, mas ao mesmo tempo achei difícil, mas gostei muito foi 

do gráfico. 
 

A8: Gostei muito de fazer os gráficos porque nunca tinha feito. 
 

A9: Gostei muito de fazer o gráfico de colunas. Ser pesado e medido foi 

da hora [legal] todo mundo tava fazendo e eu achei muito da hora [legal] 

todo mundo fazer o que eu tava fazendo. 
 

A10: Nunca tinha feito atividade através de enquete. Gostei muito de 

fazer, mas achei difícil a hora de fazer a tabela redonda (gráfico de setor). 

Gostei de separar os dados da enquete para fazer a tabela. Achei muito 
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legal e gostei muito de desenhar os gráficos. A primeira vez que a gente 

faz sente uma coisa boa. 
 

A13: Gostei de passar de sala em sala pra fazer a enquete mas tive 

dificuldade na hora de contar. Gostei muito de ser pesada e medida na 

escola porque fiquei sabendo meu peso e minha altura. 
 

A15: Achei muito interessante a parte de ir nas salas conhecer a opinião 

de cada um para construir as tabelas. Achei muito interessante ser pesada 

e medida para saber as coisas do meu corpo e fazer as atividades. 
 

A17: Achei muito legal as aulas de gráficos porque nós divertimos 

demais. Gostei muito de calcular os pesos e medidas. 
 

A24: Adorei saber meu peso e ser medida. As aulas de matemática são 

muito divertidas. 
 

A25: Para mim aprender matemática é legal porque é divertido e achei 

muito interessante fazer os gráficos. 

A26: Gostei das aulas sobre gráficos porque foi divertido, mesmo sendo 

trabalhoso. As aulas de matemática ficaram mais divertida e mais fácil. 
 

A28: Quando eu comecei a estudar gráficos e tabelas eu gostei porque 

nunca pensei que fosse tão legal. 
 

A20: Gosto muito da aula de gráfico pois envolve as contas das aulas 

normais. 
 

A27: Eu gosto da aula de gráfico quando o gráfico é de pitisia(pizza) 

porque tem menos trabalho e é mais divertido, para melhorar a aula 

poderia envolver comida e iria ficar mais divertido. 
 

A28: (...) achei muito legal o desenvolvimento dos alunos e as atividades 

em grupo. 

 

 Examinando os comentários, notou-se preferências individuais por uma ou outra 

atividade. Assim, por exemplo, os participantes A3 e A24 gostaram de conhecer suas 

alturas e massas corporais, enquanto A8 e A28 gostaram de trabalhar com os gráficos, e 

A10 e A13 manifestaram satisfação em fazer as enquetes. As atividades mais apreciadas, 

contudo, foram aquelas relacionadas com os gráficos. 

 Nessas manifestações, há três participantes (A3, A10, A13) que disseram ter 

gostado de uma das atividades, mas que haviam encontrado dificuldades em resolvê-la. 

Nas manifestações orais ou escritas dos participantes não foi encontrada nenhuma que 

indicasse insatisfação na realização das atividades propostas.  
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4.4  Categoria 4: Interação e Cooperação 

 

Durante a análise dos dados, emergiu a categoria 4. Nela foram agrupadas 

observações e registros da professora-pesquisadora e manifestações orais e escritas dos 

participantes. Os registros demonstravam momentos onde os participantes interagiam entre 

si ou com a professora-pesquisadora ou cooperavam na realização das atividades. 

Segundo Brousseau (2008), é necessária a compreensão de que o processo de 

ensino e aprendizagem não é formado de um só agente, mas sim de componentes 

(professor, aluno e saber) que deverão interagir e se integrar na busca de um único 

objetivo, isto é, a construção do saber, seja ele informal ou saber científico. É necessário 

ainda reconhecer que entre esses três componentes, há múltiplas relações que poderão 

constituir ou não obstáculos frente à aprendizagem.  

Na percepção de Hernándes (1998): 

a interação em grupos propiciada pelos projetos permite que cada aluno 

encontre o seu papel no  grupo e saiba lidar com a diversidade de 

opiniões e contribuições que cada colega pode dar. Este mesmo autor 

acredita que esta modalidade de interação pode gerar no aluno atitudes de 

participação e de reconhecimento do “outro” no colega, porquanto as 

conversas, as discussões e os debates que ocorrem durante a realização do 

projeto não só responsabilizam o aluno pelo que diz, mas o faz levar em 

conta o “outro” e a sua contribuição como “auxiliares de sua própria 

aprendizagem” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 34). 

 

Com relação à interação entre os participantes, a análise das observações da 

pesquisadora, anotadas em seu caderno de campo, revelou que os participantes 

trabalhavam nos grupos de forma interativa e cooperativa. Assim, quando uma tarefa era 

proposta, eles a discutiam no grupo trocando idéias e informações. Em seguida, eles 

realizavam a tarefa em conjunto. Ao final, cada um registrava as conclusões em seu 

caderno de anotações. 

Em suas manifestações, os participantes apontaram benefícios resultantes do 

trabalho em grupo. Por exemplo, o participante A7 ressaltou que o trabalho em grupo 

possibilitava conhecer outras pessoas. De acordo com suas palavras, “o trabalho em grupo 

ajuda no conhecimento de outras pessoas porque, por exemplo, eu não conhecia uma 

pessoa e tinha uma opinião sobre ela e depois que sentei no grupo dela tive outra”. 

 Por sua vez, alguns participantes afirmaram que o trabalho em grupo permitia que 

um colega ajudasse o outro, como pode se observado nas manifestações seguintes: 
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A27: Tipo eu posso não saber uma coisa aí a outra pessoa sabe e pode me 

ajudar. 
 

A5: Quando uma pessoa tá em dúvida a outra pessoa pode ir lá e ajudar e 

tirar a dúvida dela. 
 

A16: Muito divertido, fica mais fácil porque um pode ajudar o outro. 
 

A3: Fica mais fácil resolver porque a gente responde mais rápido, um 

ajuda o outro. 
 

A19: Se a gente está escrevendo errado o colega vai e ajuda a gente. 
 

A11: A gente tem ajuda do aluno e do professor também. 
 

A23: O que um não sabe o outro pode saber e falar o que você precisa. 
 

A8: Em grupo é melhor porque se a gente não sabe alguma coisa pode 

perguntar pro nosso colega. 

 

Houve participantes que ressaltaram a troca de informações e de idéias ocorridas 

durante os trabalhos em grupo, isto é, a interação entre eles. 

 

A19: [...] o mais legal foi interagir com os colegas. 
 

A15: A gente troca muitas informações e descobre coisas que nem 

poderia imaginar, por exemplo, a conclusão de uma conta. O outro 

poderia estar com aquilo na cabeça, mas se você estiver sozinho não 

consegue. 
 

A20: Achei interessante porque eu tenho uma informação e meu colega 

tem outra aí nós divide essa informação e fica mais fácil de entender e a 

gente troca ideia, porque eu tenho uma e meu colega tem outra, aí a gente 

junta. 
 

A16: Em grupo fica mais fácil pra aprender porque as pessoas têm ideias 

diferentes e juntando as ideias de todo mundo pode chegar a uma 

conclusão que alguém ainda não chegou e várias pessoas ter o 

conhecimento sobre aquele assunto. 
 

A13: Sim porque a gente pode debater, conversar um com o outro o que 

acha. 
 

A28: Sim porque pra gente trabalhar em grupo dá pra saber o que as 

pessoas acham. 
 

A12: Sim cada um expressa sua opinião. 
 

A6: Sim porque cada pessoa tinha uma opinião e uma pessoa tinha outra, 

a gente podia juntar essa opinião e fazer um trabalho melhor, mais 

interessante. 
 

A2: É melhor porque a gente junta as opiniões e forma várias respostas. 
 

A5: A gente troca informações. 
 

A10: A gente fazendo em grupo, pode perguntar pra outra pessoa. 



122 

 

 

A1: É muito bom porque cada um dá a sua opinião e a gente pode saber 

qual é a opinião das pessoas. 

 

 A possibilidade de aprender quando se trabalha em grupo foi mencionada por três 

participantes, como pode ser observado em suas manifestações. 

 

A1: Serve pra gente aprender nos lugar que precisar e ensinar as pessoas. 

A20: Mas legal porque trabalhar em grupo, e montar gráfico sobre peso 

nós pode aprender mais. 
 

A20: Achei prático porque a gente pode aprender muito mais, aprender 

falando com outras pessoas. 

 

 A interação entre participantes e a professora-pesquisadora foi observada ao longo 

de todas as atividades. A relação aluno-professor, estabelecida com cumplicidade e 

respeito mútuo, constitui um fator importante no processo pedagógico. É necessário que o 

professor equilibre a autoridade, o respeito e a afetividade na construção do conhecimento.  

 

Na visão de Teixeira e Passos (2013), 

 
a teoria de Brousseau esclarece a integração das dimensões 

epistemológicas, cognitivas e sociais no campo da Educação Matemática, 

permitindo, assim, a compreensão das interações sociais que ocorrem na 

sala de aula entre alunos e professores e das condições e da forma com 

que o conhecimento matemático pode ser apropriado e aprendido 

(Teixeira; Passos, 2013, p. 157). 

 

Teixeira e Passos (2013, p.157) afirmam que “é necessário que a aprendizagem seja 

um processo envolvente para o aluno [...]. Para que a aprendizagem se concretize, é 

essencial a interação entre aquele que aprende e aquele que ensina”. 

Nesta pesquisa, a interação com a professor-pesquisador foi percebida pela 

liberdade dos participantes ao se dirigirem a ela. Por exemplo, quando os participantes 

perguntavam se podiam escrever determinada frase para explicar a informação trazida no 

gráfico. Também, pela maneira como os participantes a questionavam sobre como 

construir uma das tabelas, que título lhe dar, que escala utilizar. Eles manifestavam com 

muita espontaneidade suas opiniões sobre, por exemplo, o gráfico mais fácil de desenhar, 

de interpretar, etc. Solicitavam auxílio para utilizar a calculadora nos cálculos e 

perguntavam à pesquisadora se o resultado estava correto. Também foi observado que, 

durante as aulas, os participantes questionavam a professora-pesquisadora sobre suas 



123 

 

dúvidas nas atividades e na disposição em auxiliá-la de alguma forma; por exemplo, 

trazendo bolinhas coloridas para realização das tarefas. 

As observações da professora-pesquisadora sobre sua interatividade com os 

participantes foram reiteradas pelas manifestações dos participantes ao responderem o 

questionário final. 

A1: Minha relação com a professora é muito boa. As atividades que ela 

passa são muito legais. As vezes saímos da sala e nos divertimos muito 

fazendo os gráficos no computador. 
 

A3: A professora é muito divertida e não chinga [xinga], eu gosto muito 

dela porque é sinsera [sincera]. 
 

A4: Minha relação com a professora é boa, as vezes ela chama minha 

atenção. 
 

A17: Minha relação com a professora é muito boa porque ela conversa 

muito comigo. 
 

A18: A professora nos ajuda muito e nós ajudamos ela. 
 

A21: Minha professora é gente boa, legal e divertida. 
 

A24: Minha relação com a professora é boa, a gente conversa muito. 
 

A27: Minha relação com a professora é boa porque eu respeito ela e ela 

me respeita. 
 

A28: Minha relação com a professora é boa, ela explica bem e é legal. 

 

4.5  Categoria 5: Reconhecimento da importância do saber matemático 

 

Nesta categoria foram consideradas as manifestações dos participantes no 

questionário e nos grupos focais, indicando reconhecimento da importância da Matemática 

ou dos conteúdos matemáticos estudados nas atividades. 

De acordo com Lima (2003, p. 183), “a Matemática é indispensável para a 

formação cultural e técnica do homem socialmente atuante, porque ela ―[...] permite 

responder, de modo claro, preciso e indiscutível, perguntas que, sem o auxílio dela, 

continuariam sendo perguntas ou se transformariam em palpites, opiniões ou conjecturas”. 

Com relação ao ensino da Matemática, Velho e Lara (2011 apud ROCHA, 2001) 

afirmam que:  

O ensino de Matemática colabora para a nossa formação crítica e conclui 

que ―[...] podemos entender e discutir economia e política, podemos 

perceber e questionar as injustiças, comparar as diferenças salariais, 

entender os índices e os gráficos veiculados na imprensa. Além disso, a 

Matemática pode nos auxiliar na tomada de decisões e no domínio da 

tecnologia (ROCHA, 2001 apud VELHO e LARA, 2011, p. 23). 
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As manifestações foram muito positivas. Alguns participantes ressaltaram a 

importância dos conhecimentos adquiridos para o dia a dia. 

 

A1: As aulas de matemática são muito importantes pois usamos 

matemática em nosso cotidiano e sem aprender matemática  não seríamos 

capaz de fazer quase nada. 
 

A19: Acho importante a [atividade] de gráfico porque a gente utiliza o 

gráfico não só na escola, como no dia a dia e é importante porque como a 

gente não sabia usar o gráfico no dia a dia, a gente aprendeu muito na 

escola. 
 

A20: Aprender matemática é fácil, pois aprendendo sobre a matéria fica 

fácil entender as coisas do dia a dia. 
 

A22: As atividades desenvolvidas nas aulas de matemática são bem 

legais, pois é bom aprender coisas novas e tudo que tem no meu dia a dia 

vou precisar de ver. 

 

Houve participantes como A2, A27 e A19 que se referiram ao uso futuro dos 

conhecimentos estudados. 

 
A2: Achei importante porque se a gente não precisar agora, no futuro a 

gente pode precisar. 
 

A27:Importante porque no futuro quando a gente for procurar um serviço, 

um trabalho a gente pode precisar e no dia a dia mesmo a gente usa. 
 

A19: Aprender matemática é uma ótima oportunidade pro futuro. 

 

Embora com um pouco mais de dificuldade de se exprimirem, outros participantes 

como A17, A28, A5 e A22 manifestaram opinião positiva quando foram questionados 

sobre a importância da matemática ou sobre as atividades propostas. 

 

A17: Aprender matemática é uma experiência ótima porque nós 

dialogamos muito, brincamos e sempre é mais divertido. 
 

A28: Sim por causa que a gente tem que saber o que a gente está fazendo 

e o que as pessoas importam [ preferência]. 
 

A5: É muito importante porque mostram a impressão das pessoas, igual 

no jogador, cada um podia escolher qualquer jogador e eles escolheram o 

que eles gostam. 
 

A22: Nas aulas de matemática [antes da pesquisa] eram um pouco sem 

interesse, mas quando começou as aulas de gráfico me interessou mais. 
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4.6  Categoria 6: Apropriação do saber matemático 

 

 Como mencionado, nas atividades desenvolvidas durante a pesquisa foram 

trabalhados alguns conceitos e procedimentos estatísticos e probabilísticos: coleta de 

dados, organização dos dados (gráficos, tabelas), média aritmética, acaso, eventos (certo, 

provável, impossível), probabilidade frequencial (lançamento de dados e moedas; retirada 

de bolas coloridas). Também foram abordados cálculos aritméticos, percentagem e 

medidas (altura e massa). 

 Da análise dos dados da pesquisa emergiu indícios sobre a apropriação desses 

saberes matemático. Eles foram identificados nos cadernos dos participantes, nas 

manifestações orais registradas em áudio e vídeo durante a realização das atividades, nos 

grupos focais e no questionário final. 

  

Carvalho; Carvalho; Santos et al. (2010) afirmam que: 

Um número grande de profissões exige conhecimento Matemático para a 

formação inicial de seus profissionais. Além disso, a necessidade de 

racionalização no mundo do trabalho exige métodos de gestão bem 

estruturados, manuseio de grandes quantidades de informações e o 

emprego de técnicas sofisticadas de previsão. Assim, um dos desafios que 

se impõe às sociedades modernas é habilitar seus cidadãos a 

compreenderem as noções básicas de Matemática, de forma a exercer 

uma cidadania participativa, consciente e crítica. Além das necessidades 

de competência básica em matemática para o mundo do trabalho (escala, 

regra de três e proporção para o uso consciente de fórmulas e resultados 

Matemáticos em várias atividades), os mesmos conhecimentos básicos 

são essenciais para que o cidadão possa tomar decisões conscientes, 

independentes e criativas. (CARVALHO; CARVALHO; SANTOS et al., 

2010, p. 2) 

No que se segue, são indicadas algumas das atividades trabalhadas com os 

respectivos indícios da apropriação de saberes. 

 

4.6.1 Apropriação de saberes relativos às Atividade 1 e 2 

 

Nessas atividades, relacionadas à enquete sobre os jogadores brasileiros que 

atuaram na Copa do Mundo de 2014, percebeu-se a apropriação de saber sobre os gráficos 

durante as resoluções das tarefas propostas e, também, nos comentários emitidos pelos 

participantes. 
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De fato, cada grupo contabilizou corretamente o total de votos sob sua 

responsabilidade, construiu corretamente a tabela e o gráfico de barras correspondente. 

Para ilustrar, na fig. 27, é apresentado o gráfico de barras do participante A27, constante de 

seu caderno de anotações, após ter ele sido elaborado juntamente com seu colega de grupo. 

 

Figura 27: Gráfico com legenda da enquete de jogadores brasileiros 

que atuaram na Copa do Mundo 2014, elaborado pelo participante A27 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A27 

 

Como se pode observar, o grupo desenhou corretamente o gráfico no papel 

quadriculado, indicou a escala usada e elaborou a legenda para indicar os jogadores que 

foram votados na enquete. 

A apropriação do saber sobre os gráficos também foi detectada ao final da atividade 

2, quando os grupos apresentaram explicações escritas sobre as informações transmitidas 

pelo gráfico. Algumas delas são apresentadas como ilustração. 

 

G3: A informação que um gráfico transmite é que, com ele, nós sabemos 

qual é o tipo de informação e como sabemos a quantidade de alguma 

coisa. 
 

G4: O gráfico transmite um ensinamento diferente. Quando olhamos o 

gráfico vemos que o que teve mais votos foi o Davi Luiz com 122 votos, 

segundo foi o Neymar com 61 votos. Percebemos também que o Hulck 

teve 45 dos votos sendo o terceiro mas votado, enquato Thiago Silva 

rebeu 28 dos votos. Na opinião de 19 aluno, nenhum dos jogadores citado 

se destacaram na cola [copa] de 2014. 
 

G6: O gráfico transmite que 61 alunos escolheram Neymar, 122 alunos 

escolheram o Davi Luiz, 25 alunos escolheram o Huck, 28 alunos 

escolheram o Tiago Silva e, por último, 12 alunos escolheram nenhum, O 

gráfico transmite também que o Davi Luiz ficou em primeiro lugar e 
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Neymar ficou em segum [segundo], o Huck em terceiro e Tiago Silva em 

quarto lugar. 
 

G7: Os jogadores Neymar, Huck, Tiago Silva e Davi Luiz foram os 

jogadores que a turma 602 escolhero para ser voltados [votados]   em 

outras turmas. O jogador que foi mais votado foi o Davi Luiz. 
 

G8: O gráfico transmitil [transmitiu] que o Davi Luiz foi o mais votado. 
 

G5: O tanto de pessoas que acharam que jogadores jogaram melho na 

copa de 2014. 
 

G9: O gráfico informa que o melho jogador da copa foi Davi Luiz. 
 

G10: O gráfico transmite um ensinamento diferente, de somas e de 

números. Ele pode ajudar em várias coisas como para você saber, por 

exemplo, quem tem mais votações, nem só em um jogo como em várias 

outras coisas. 

 

4.6.2 Apropriação de saberes relativos às Atividades 3 e 4 

 

 Nas atividades 3 e 4, que constaram de uma enquete sobre os gêneros de filmes da 

TV preferidos pelos alunos da Escola, de cálculo de porcentagens e da elaboração de 

gráfico de barras e de setor, detectou-se apropriação de saber sobre os conteúdos em 

questão. 

Para ilustrar, a fig. 28, mostra as tabelas construídas pelo participante A14. 

 

Figura 28: Tabelas elaboradas pelo participante A14, referentes às preferências 

dos tipos de filmes da TV, segundo o sexo dos respondentes 
 

 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A14 

 

 A figura 28 mostra que, em cada tabela, foi indicado: o cabeçalho (homens, mulheres, as 

categorias de respostas (ação, suspense, aventura, terror) e as frequências (números) das 

categorias. 

Foi observada, também, a apropriação do conhecimento de porcentagem durante a 

atividade 02. Apesar das dúvidas em relação aos cálculos, os participantes conseguiram 
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obter os percentuais de preferência de cada uma das opções da enquete, conforme mostra a 

figura 29. 

 

Figura 29: Cálculo de percentuais da enquete sobre os gêneros 

de filmes preferidos da TV feito pelo participante A8. 
 

 
Fonte: Fragmentos do registro documental de A8 

Por sua vez, a figura 30 ilustra o gráfico de barras elaborado corretamente pelo 

participante A23, considerando os respondentes do gênero feminino. 

 

Figura 30: Gráfico de barras elaborado pelo participante A23  

sobre a enquete de gêneros de filmes preferidos, segundo o sexo feminino 
 

 
Fonte Fragmentos do registro documental de A23 

 

Analisando a figura, observa-se que o participante A23 não somente deu nome ao 

gráfico como, também, elaborou a legenda e fez uma escolha correta da escala (dez em 

dez). 

Os grupos também elaboraram os gráficos segundo o sexo masculino e, depois, os 

gráficos de barras considerando o total dos alunos que responderam às questões da 

enquete. 
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Quanto à construção do gráfico de setor, ela exigiu da professora-pesquisadora a 

introdução prévia do conceito e do cálculo de porcentagem. Apesar das dificuldades 

encontradas nessa tarefa, os grupos conseguiram elaborar o gráfico, conforme mostra a 

figura 31. 

 

Figura 31: Gráfico de barras e de setor elaborado pelo grupo G1, referente à enquete  

 de tipos de filmes preferidos da TV, segundo as alunas da Escola  
 

 

Fonte: Fotografia de registro documental de G1 

 

Também foi necessário trabalhar com os participantes sobre o manejo do software 

BrOffice. Apesar das dificuldades no uso do software, os participantes construíram 

corretamente o gráfico de setor, conforme ilustrado na figura 32.  

 

Figura 32: Participante A29 no laboratório de Informática construindo os gráficos de 

barras e de setor sobre os gêneros preferidos de filmes da TV 
 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela pesquisadora 
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Como mencionado anteriormente, ao final da atividade 3, os trinta participantes 

presentes à aula foram solicitados a responder às questões seguintes, com a finalidade de 

verificar se eles já estavam em condições de ler e interpretar um gráfico de barras. 

 

1. Quantos meninos participaram dessa pesquisa?  

2. E quantas meninas participaram? 

3. Qual o tipo de filme preferido pela maior parte dos alunos? 

4. Qual tipo de filme é preferido por menos alunos? 

5. Qual o tipo de filme preferido pela maioria das meninas? 

6. E o preferido pela maioria dos meninos? 

7. Qual é a diferença entre o número de alunos que prefere filmes de aventura e o de 

alunos que prefere filmes de ação? 

 

A análise das respostas dos participantes deu origem ao gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Distribuição dos acertos das respostas sobre as perguntas 

relacionadas com a enquete sobre o gênero de filmes preferidos na TV 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como se pode observar, o número de acertos em cada questão foi expressivo. Nas 

questões 3, 5 e 6, todos os participantes acertaram a resposta. Nas questões 1, 2 e 4, o 

índice de acertos foi de, aproximadamente, 90%. O menor número de acentos ocorreu na 

questão 7 (73,3%), que envolvia uma subtração entre dois dados mostrados no gráfico. 

Essas constatações sobre a apropriação de conhecimentos sobre gráficos e tabelas 

são corroboradas pelas manifestações emitidas pelos participantes nos grupos focais e no 

questionário final, conforme pode ser observado nos exemplos a seguir. 
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A25: Eu aprendi montar gráfico. É bom também pro 7
o
 ano porque coisas 

que eu não sabia antes agora eu sei. 
 

A8: [...] depois que a gente viu gráficos fica mais fácil entender uma 

notícia na televisão. 
 

A7: A gente já sabe muitas coisas sobre eles [gráficos]  e quando tiver 

passando no jornal a gente vai saber, o tempo, se vai chover a gente vai 

saber. A gente aprendeu muito mais e pode ensinar pras pessoas que 

também não sabe isso, por exemplo montar uma tabela pras pessoas 

analfabetas e falar sobre o gráfico e tudo mais que nós estudou. 
 

A5: Nas aulas de gráfico a gente tem mais facilidade pra aprender. A 

gente estuda várias coisas e ao mesmo tempo tá [está] aprendendo. 
 

A2: As aulas sobre gráficos foi diferente e muito legal. Não tive 

dificuldade em nada porque fazer o gráfico foi muito fassio [fácil]. [...] 

As atividades de gráfico é legal e gostosa de aprender. 

A26: Gostei muito calcular porcentagem. 
 

A21: Gostei muito de calcular porcentagem. 
 

A7: Nunca tinha feito gráfico, gostei muito de desenhar os gráficos. 

 

 

4.6.3 Apropriação de saberes relativos à Atividade 05 

 

 Essa atividade consistia em várias tarefas: medir a massa e altura dos participantes; 

usar as unidades de medida de comprimento e de massa; calcular o índice de massa 

corporal (IMC); construir e analisar tabelas e gráficos; calcular média aritmética. 

 Embora tenham enfrentado dificuldades em lidar com os números decimais e com 

os cálculos usando a calculadora, os participantes conseguiram construir uma tabela onde 

constavam os codinomes dos alunos da classe, a massa corporal e a altura de cada um 

deles, a altura ao quadrado, o IMC (índice de massa corporal) e a classificação segundo 

esse índice. Como exemplo, figura 33 mostra a tabela elaborada pelo participante A21. 
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Figura 33: Tabela elaborada pelo participante A21 sobre o cálculo 

do IMC dos alunos de duas turmas 
 

 

Fonte: Fotografia do registro documental de A21 

Outra demonstração de apropriação de saber matemático relativa aos conteúdos 

abordados na atividade 5 foi observada nas respostas emitidas pelos participantes às 

seguintes onze questões propostas pela pesquisadora no quadro de giz: 

 

A) De acordo com a tabela referência do IMC, há algum aluno acima do peso? 

E abaixo do peso?  

B) Quantos alunos estão acima do peso? E abaixo do peso? 

C) Quais ações devem ser feitas com os alunos que estão abaixo do peso? 

D) Quais ações devem ser feitas com os alunos que estão acima do peso? 

E) Quem é o aluno mais alto? E o mais baixo? 

F) Qual é o aluno com maior peso? E o com menor peso? 

G) Qual a diferença entre o maior peso e o menor peso? 

H) Qual a diferença entre a altura do aluno mais alto e o mais baixo? 

I) Faça a média geral do peso de todos os alunos da turma. 

J) Qual o valor da soma da maior altura com a menor altura? E do maior peso 

com o menor peso? 

K) Construa um gráfico com os dados da classificação do peso dos alunos de 

acordo com o IMC (abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso e obesidade grau I 

 

O resultado da análise das respostas às onze questões é apresentado no gráfico 10. 
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Gráfico 10: Distribuição dos acertos das respostas às perguntas 

relacionadas com os dados da tabela do cálculo do IMC 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora 
 

 Apesar das dificuldades encontradas, os resultados mostram que a maioria dos 28 

participantes respondeu corretamente à cada uma das onze questões propostas, 

demonstrando apropriação de saberes. 

As questões E, G e I foram as que tiveram o menor de acertos (18). Embora esse 

número indique que 64,3% dos participantes acertam essas três questões, há que se atentar 

para o fato de que os demais ainda apresentam dificuldade em: indicar o maior e o menor 

valor em uma tabela; calcular diferenças entre dois dados de uma tabela e calcular a média 

dos dados. 

Nesse sentido Lopes (1998) defende que:  
 

Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices 

estatísticos como o crescimento populacional, taxas de inflação, 

desemprego, [...] é preciso analisar/relacionar criticamente os dados 

apresentados, questionando/ponderando até mesmo sua veracidade. 

Assim como não é suficiente ao aluno desenvolver a capacidade de 

organizar e representar uma coleção de dados, faz-se necessário 

interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões. (LOPES, 1998, 

p. 19). 

 

Com relação à questão K, os participantes foram organizados em duplas e traçaram 

corretamente os gráficos da classificação da massa dos alunos de duas turmas (53 alunos), 

de acordo com o IMC. A figura 34 mostra o gráfico de barras que o participante A12 

reproduziu em seu caderno, após o trabalho com seu colega de grupo. 
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Figura 34: Gráfico de barras com a classificação dos alunos, 

segundo o IMC elaborado pelo participante A12 
 

 

Fonte: Fotografia do registro documental de A12 

Nessa figura, observa-se que o gráfico foi construído sem usar papel quadriculado e 

a escala adotada foi de dois em dois. Outra observação importante é que foi incluída no 

desenho a legenda do gráfico, elemento indispensável à compreensão das informações nele 

contidas. 

É importante salientar que houve grupos que usaram uma escala diferente. Por 

exemplo, os grupos G9 e G10 usaram uma escala de cinco em cinco. 

Tais considerações representam indícios de que houve apropriação de saberes sobre 

tabelas e gráficos relacionados com o IMC, medidas de massa e de comprimento e 

operações com os números racionais representados por decimais. 

As manifestações escritas e verbais dos participantes reforçam essas conclusões, 

conforme mostram alguns exemplos: 

 

A4: Agora aprendemos mais coisas sobre contas e escrever melhor. 
 

A20: Acho que deu pra gente entender mais, aprender mais contas. 
 

A1: Gostei muito de fazer os gráficos, pois aprendemos muita coisa e 

gostei de saber meu peso e minha altura eu aprendi muito e vou levar 

comigo pra vida toda e vou ensinar minha família também um pouco 

sobre o que eu aprendi. 
 

A5: O gráfico de coluna é mais fácil de fazer e de olhar. Gostei de ser 

pesada e medida porque a gente ficou sabendo o peso e altura da gente e 

pode montar um gráfico com isso. 
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A6: Achei muito legal ser pesada e medida e a parte de calcular o IMC 

fio [foi] a que mais gostei porque não tinha conhecimento sobre ele. 

A19: Nas atividades de IMC tive um pouco de dúvida, mas sei que isso 

irei levar pro resto da vida. 
 

A21: Aprendi a média aritmética que é bem legal. 
 

A22: Durante a realização das atividades de enquete, construção de 

gráficos do IMC não achei nada difícil, foi tudo muito legal. 
 

A2: Pra gente aprender matemática tem que prestar atenção e gostei 

muito de aprender as contas diferentes. 

 

 

4.6.4 Apropriação de saberes relativos às Atividades 7, 8 e 9. 

 

 Nas atividades 07, 08 e 09 foi explorado o conceito e o cálculo de probabilidade 

frequencial usando experimentos de lançamento de moedas, retirada de bolas coloridas de 

um saco e lançamento de dados. Também foram exploradas as noções de acaso e de 

eventos equiprováveis. Foram retomados os cálculos com números racionais (frações e 

decimais) para facilitar o trabalho dos participantes com as probabilidades. 

 Na análise dos dados relativos a essas atividades foram identificados indícios de 

apropriação de saberes relativos a esses conteúdos. Por exemplo, na atividade de 

lançamento de uma moeda 50 vezes, os participantes foram anotando os resultados e, ao 

final, calcularam as probabilidades de se obter ou cara ou coroa. Na figura 35 são 

apresentados os resultados de quatro grupos. 
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Figura 35: Registro do cálculo das probabilidades do 

lançamentos de uma moeda pelos grupos G1 a G4 
 

 
 

Fonte: Fragmento do registro documental dos grupos 

 

Feitos os cálculos, a professora-pesquisadora perguntou aos participantes o que eles 

percebiam ao olhar os resultados. Disseram que os resultados eram bem parecidos, que 

todos eram números com vírgulas, e que a maioria dos resultados havia se aproximado de 

0,5. Ou seja, os participantes perceberam que um evento não tinha vantagem sobre o outro, 

já que as chances de sair cara ou coroa eram iguais, demonstrando compreensão sobre a 

equiprobabilidade dos eventos. 

 Nessa atividade sobre o lançamento de moedas, os participantes A15, A18, A22 e 

A23 assim se manifestaram: 

A18: A da moeda achei muito legal. Achei que ia sair mais coroa. Não 

sabia que era igual. 
 

A23: A probabilidade achei muito legal porque a gente tá aprendendo 

muita coisa. Da atividade da moeda eu sabia que as possibilidades seriam 

iguais. 
 

A22: Gostei muito da probabilidade. 
 

A15: Achei a atividade de probabilidade mais fácil e gostei muito 

de fazer as tabelas, usar o dado e a moeda. Achei super 

interessante. 

 

Na atividade 8, as anotações feitas pelos participantes em seus cadernos também 

mostraram indícios de que houve apropriação de saber matemático concernente às 
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probabilidades. Nessa atividade, bolas coloridas eram colocadas em um saco e os 

participantes faziam prognósticos sobre as chances de uma das bolas ser sorteada. Em 

seguida, faziam retiradas e comparavam os prognósticos com os resultados do sorteio. Ao 

final, calculavam as probabilidades de alguns dos eventos. 

O participante A23, por exemplo, apresentou o seguinte raciocínio ao lidar com a 

retirada de bolas, conforme mostra a figura 36. 

Figura 36: Registro do cálculo das probabilidades da retirada 

de uma bola de um saco de bolas vermelhas e azuis pelo participante A23 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental do caderno de A23 

 

O participante não somente resolveu corretamente o problema proposto como 

respondeu além do que foi pedido, calculando a probabilidade de sair uma bola azul. 

Durante a atividade 8, a seguinte situação problema sobre retirada de bolas de um 

saco foi proposta à turma: “Uma bola é retirada ao acaso de uma urna que contém 6 bolas 

vermelhas, 4 brancas e 5 azuis. Determine as probabilidades de ser sorteada: a) uma bola 

vermelha; b) uma bola branca; c) uma bola azul; d) uma bolha que não seja vermelha; e) 

uma bola ou vermelha ou branca”. Como esta situação apresentava uma maior 

complexidade, os grupos encontraram maior dificuldade em resolvê-la. Contudo, ao final, 

a maioria dos grupos chegou a uma resposta correta para cada item, conforme mostra a 

figura 37. 
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Figura 37: Registro do cálculo das probabilidades da retirada de bolas de 

 um saco contendo bolas vermelhas, brancas e azuis feito pelo participante A8 
 

 

Fonte: Fragmentos do registro documental de A8 

 

Esses resultados evidenciam compreensão da noção de probabilidade e do 

procedimento de cálculo da probabilidade de um evento. 

 Na atividade 9, mais uma vez, os participantes evidenciaram a compreensão de 

saberes matemáticos trabalhados em sala de aula. De fato, a apropriação da noção de 

equiprobabilidade, por exemplo, foi observada quando a pesquisadora fez uma pergunta 

sobre a probabilidade de se obter um número par no lançamento de um dado. Os 

participantes responderam prontamente que a probabilidade era igual à de sair um número 

ímpar porque havia a mesma quantidade de números pares e ímpares no dado. Em seguida, 

calcularam corretamente a referida probabilidade, representando-a em seus cadernos de 

anotações. Como exemplo, a figura 38 ilustra a resposta emitida pelo grupo G7. 
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Figura 38: Registro do grupo G7 sobre a probabilidade de 

sair um número par no lançamento de um dado 
 

 

Fonte: Fragmentos do registro documental do grupo G7 

 

Outro grupo apresentou no caderno de anotações de seu procedimento para 

encontrar a probabilidade de sair um número ímpar na face superior do dado (figura 24). 

 

Figura 39: Registro do cálculo da probabilidade de sair 

um número ímpar no lançamento de um dado feito por grupo G4 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental do grupo G4 

 

O grupo calculou corretamente as probabilidades ambos os eventos, e percebeu a 

equiprobabilidades entre eles. Além disso, simplificou a fração, demonstrando 

conhecimento da simplificação de frações. 

O trabalho realizado em sala de aula com as atividades 7, 8, 9 e 10, explorando 

eventos probabilísticos por meio de experimentos, é ressaltado nos PCN (1998), conforme 

mostra o trecho seguinte: 
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Com relação à probabilidade, a principal finalidade é a de que o aluno 

compreenda que grande parte dos acontecimentos do cotidiano é de 

natureza aleatória e é possível identificar prováveis resultados desses 

acontecimentos. As noções de acaso e incerteza, que se manifestam 

intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações nas quais o 

aluno realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis) 
(BRASIL, 1998, p. 52). 

 

4.7  Categoria 7: Dificuldades e Erros 

 

 Nessa categoria foram considerados os erros e as dificuldades encontradas pelos 

participantes na realização das atividades programadas. Na Teoria das Situações Didáticas, 

quando identificados, os erros e as dificuldades cometidos pelo aluno tornam-se uma 

valiosa fonte de informação para a elaboração de boas questões ou para novas situações 

problemas que possam atender, mais claramente, os objetivos desejáveis. Assim como 

Brousseau, autores como Bayer, Echeveste e Honorio (2011), Papert (1994), Borasi (1985, 

1987), Cury (2007), entre outros, consideram que os erros são importantes instrumentos de 

ensino e de aprendizagem. 

 Nesse sentido, Bayer, Echeveste e Honorio (2011) postulam que: 

 

Os erros, no processo ensino e aprendizagem, podem ser de grande 

utilidade. Eles podem oferecer alternativas importantes para melhorar a 

aprendizagem, disponibilizando informações a respeito do complexo 

processo mental que envolve a aprendizagem (BAYER, ECHEVESTE, 

HONORIO, 2011, p.655). 

 

 Ao longo das atividades desenvolvidas no âmbito da pesquisa, foram identificadas 

algumas dificuldades manifestadas pelos participantes nos grupos focais e nos 

questionários, conforme exemplificado seguir. 

 

A3: Gostei muito de ser pesada e medida, mas ao mesmo tempo achei 

difícil. 
 

A7: Achei o gráfico de colunas mais fácil de fazer do que o de setor e 

achei muito difícil a atividade do IMC por causa das contas. 
 

A9: Achei um pouco difícil calcular o IMC de cada um na hora de dividir 

e multiplicar. 
 

A10: Gostei muito de fazer, mas achei difícil a hora de fazer a tabela 

redonda [gráfico de setor]. 
 

A13: Tive facilidade em fazer as somas mas achei difícil fazer escala no 

gráfico e prefiro as aulas sobre gráficos porque é mais interessante. 
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A14: Na hora de fazer o gráfico achei difícil só a escala. No IMC achei 

difícil na hora de calcular a média. 
 

A16: Gostei muito de ser pesada mas achei muito difícil fazer as contas 

com as medidas. 
 

A17: Achei um pouco difícil fazer o gráfico de setor e eu gostei de 

aprender tudo. Foi muito divertido. 
 

A18: A atividade que achei mais difícil de calcular foi de probabilidade 

por causa das contas. 
 

A26: As aulas de matemática são muito boas mas muito difícil. Quando 

fui no computador achei muito difícil salvar o gráfico  na minha pasta. 
 

A27: Achei um pouco difícil fazer o gráfico no computador. 

 

Tais manifestações confirmaram as observações feitas durante as aulas pela 

professora-pesquisadora e anotadas em seu diário de campo; algumas delas já foram 

reportadas anteriormente no item 3.4. 

De fato, os participantes mencionaram a dificuldade que tiveram com as “contas”. 

Em decorrência disso, eles cometeram erros de cálculo nas atividades sobre porcentagens e 

probabilidades. Eles também citaram a dificuldade no trabalho com o índice de massa 

corporal (IMC). Nessa atividade, a professora-pesquisadora introduziu o uso da 

calculadora para operar com os resultados obtidos na medição das alturas e massas 

corporais. Foi possível observar que grande parte dos participantes não sabia utilizar a 

calculadora e necessitaram de auxílio. Muitos não colocavam a vírgula para realizar os 

cálculos e erravam, tendo que refazê-los. Consequentemente, eles gastavam muito tempo 

para calcular a média das massas, principalmente porque o cálculo envolvia números 

representados por dízimas. 

Alguns participantes mencionaram a dificuldade em construir os gráficos de setor. 

De fato, o traçado desses gráficos exige o cálculo de porcentagens que, por sua vez, 

demanda conhecimentos sobre as dízimas. Portanto, pode-se considerar que o 

conhecimento sobre os números racionais influencia a aquisição de conhecimento sobre 

probabilidades e na elaboração e interpretação de determinados gráficos. 

Embora os participantes, como alunos do 6
o
 ano do Ensino Fundamental, já 

tivessem estudado as operações com números racionais representados por frações ou 

dízimas, a professora-pesquisadora abordou novamente esse conteúdo no âmbito das 

atividades da pesquisa, o que ajudou os participantes no trabalho com as medidas. 
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 Com relação às probabilidades, foram detectados alguns erros cometidos pelos 

participantes. Na figura 40, o participante respondeu incorretamente que era mais provável 

retirar uma bola preta do saco B. Contudo a probabilidade de retirar uma bola preta do saco 

A é igual à probabilidade retirar uma bola preta do saco B, isto é, as probabilidades 3/4 e 

6/8 são iguais. 

 

Figura 40: Registro da resolução de um problema envolvendo retirada 

de bolas feito pelo grupo G4. 
 

 

Fonte: Fragmentos do registro documental do grupo G4 

 

 Na figura 41, o grupo G7 calcula corretamente a probabilidade de se retirar uma 

bola vermelha (4/10) e simplifica a fração. Contudo, parece se confundir respondendo 

outra pergunta que não a mencionada: - Qual cor de bola tem mais chance de ser retirada? 

 

Figura 41: Registro da resolução de um problema envolvendo retirada 

de bolas feito pelo grupo G7 
 

 

Fonte: Fragmentos do registro documental do grupo G7 
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 Para finalizar, observa-se outro tipo de erro cometido por alguns dos participantes 

dos grupos na resolução de situações problema envolvendo as probabilidades. Ele pode ser 

observado na figura 42. 

 

Figura 42: Registro do grupo G4 sobre resolução de problemas 

envolvendo retirada de bolas 
 

 
 

Fonte: Fragmentos do registro documental do grupo G4 

  

O primeiro problema é mais simples, são consideradas apenas duas cores de bolas. 

As respostas do grupo estão corretas. O segundo problema, entretanto, é mais complexo, 

pois envolve bolas de seis cores diferentes. As respostas estão incorretas, pois o grupo não 

considerou o total das bolas, no caso 12, para realizar o cálculo da probabilidade de sair 

uma bola de cada cor. Foi considerado erroneamente um total de 10 bolas coloridas. Além 

disso, os alunos não atenderam à demanda do problema, o qual solicitava o cálculo da 

probabilidade de sair uma bola de cada cor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou responder a seguinte questão de pesquisa: Quais as contribuições da 

Teoria das Situações Didáticas no ensino e na aprendizagem da Estatística e das 

Probabilidades no 6
o
 ano do Ensino Fundamental? 

 Para atingir essa questão, como primeiro passo, a professora-pesquisadora fez uma 

revisão da literatura, buscando conhecer o estado da arte no ensino, na aprendizagem e na 

pesquisa sobre a estatística e as probabilidades.  

 A revisão mostrou que a Estatística e as Probabilidades são áreas relativamente 

recentes quando comparadas com outras áreas do conhecimento matemático. 

Consequentemente, a introdução desses temas nos currículos escolares ocorreu há apenas 

algumas décadas. No Brasil, eles ganharam projeção com sua incorporação nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997, 1998, 2002), por meio de bloco 

denominado Tratamento da Informação. De lá para cá, educadores e pesquisadores têm 

buscado mostrar a importância da aquisição de conhecimentos estatísticos e 

Probabilísticos, visto seu uso no cotidiano das pessoas, nas organizações privadas e 

governamentais e no desenvolvimento científico.  

 O segundo passo no desenvolvimento desta pesquisa consistiu na escolha de 

fundamentos teóricos que possibilitassem uma contribuição para o ensino e a 

aprendizagem das probabilidades e da estatística no 6
o
 ano do Ensino Fundamental. A 

escolha recaiu na Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (2008, 1998, 1996) porque, 

conforme assinalam Teixeira e Passos (2013), ela possibilita a preparação de sequências 

didáticas que visam à autonomia do educando na construção de seus saberes. Ela também 

proporciona condições favoráveis ao professor para que possa, entre outras tarefas, 

elaborar, aplicar, acompanhar e realizar análises na elaboração de uma sequência didática, 

na qual o aluno é convidado a construir saberes relativos a um conteúdo matemático, sem a 

interferência direta do professor. O professor e o aluno firmam um contrato didático, pelo 

qual esse último, tendo o professor como mediador,  se compromete a se apropriar de 

saberes que o professor propõe ao aluno na execução das atividades da sequência didática. 

Para tanto, torna-se necessário que o estudo seja envolvente para o aluno e que considere a 

realidade onde ele está imerso. Nessa teoria, a identificação do erro é valiosa, pois permite 

a elaboração de novas situações-problema que podem tornar a apropriação do 

conhecimento mais eficaz. 
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 De posse dos fundamentos básicos da Teoria das Situações Didáticas, a professora-

pesquisadora elaborou dez atividades abordando conceitos e procedimentos probabilísticos 

e estatísticos, o que consistiu no terceiro passo da pesquisa. 

 O quarto passo compreendeu a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, 

aplicação das atividades em uma sala de aula com 30 alunos e, simultaneamente, a coleta 

de dados.  

 A análise dos dados coletados, quinto passo, revelou a existência de categorias nas 

manifestações orais e escritas emitidas pelos participantes e nos registros das observações 

da professora-pesquisadora, feitos em seu caderno de campo. Foram sete as categorias 

identificadas: a) autonomia dos alunos na realização das atividades; b) envolvimento dos 

alunos nas atividades; c) satisfação na realização das atividades; d) interação e cooperação; 

e) reconhecimento da importância do saber matemático; f) apropriação do saber 

matemático; g) dificuldades e erros manifestados. 

 

Na categoria autonomia foi observada a capacidade dos participantes de 

desenvolver suas próprias estratégias na resolução de questões, na busca de informações e 

na segurança para a tomada de decisão. Na tomada de decisão foram observadas ações dos 

alunos, visando à busca de alternativas para possíveis impasses que pudessem surgir 

durante a realização das atividades. 

É importante salientar que a professora-pesquisadora proporcionou aos 

participantes atividades que lhes permitissem construir seu próprio conhecimento através 

de um processo de interação entre colegas e entre estes e ela própria. 

A análise os dados da pesquisa colocou em evidência o envolvimento dos 

participantes nas atividades sobre as probabilidades e a estatística. Eles cumpriram todas as 

atividades propostas, discutindo-as com os colegas e a professora-pesquisadora. 

De fato, a análise dos dados da pesquisa evidenciou que, mesmo nos momentos em 

que a tarefa apresentava desafios maiores, os participantes não desistiam. Os vídeos 

mostraram o empenho e o envolvimento no cumprimento da tarefa.  

O envolvimento foi notório, por exemplo, quando os participantes desenvolveram, 

sem interferência da professora-pesquisadora, a atividade de medição da altura e da massa 

com turmas do 1
o
 e 2

o
 ano do turno da tarde. Convém também salientar que eles aplicaram, 

sem interferência da professora-aplicadora, as enquetes nas salas de aula da Escola. 
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Na categoria satisfação dos participantes, foi verificado o prazer, o entusiasmo 

destes na execução das atividades. Exceto um dos alunos, todos demonstraram gostar de 

trabalhar em grupo, de realizar as tarefas em conjunto. Ficaram entusiasmados com as 

enquetes, com o aprendizado dos gráficos. Também demonstraram prazer em conhecer 

suas medidas de altura e massa, em descobrir o significado de IMC, e em traçar os gráficos 

resultantes dessa medição, ainda que tivessem considerado como difíceis essas atividades. 

Manifestaram entusiasmo e curiosidade nas atividades de lançamento de moedas, de dados 

e de retiradas de bolas coloridas de um saco. 

Durante a análise, emergiu a categoria interação, mostrando que ela ocorreu tanto 

entre alunos como entre eles e a professora-pesquisadora. Foi observado que a interação 

entre alunos se apresentou de forma cooperativa durante quase todos os trabalhos em 

grupo. Tais resultados mostraram que esse tipo de arranjo da classe constituiu-se em um 

forte indutor da interação e da cooperação entre os alunos. 

Enfim, na interação foram observadas as discussões e o empenho dos alunos em 

colaborar com o crescimento dos colegas, visando à construção do conhecimento.  

A interação entre os alunos e a professora-pesquisadora foi outra contribuição da 

Teoria das Situações Didáticas que pode ser evidenciada na pesquisa. A relação entre 

alunos e professora-pesquisadora estabeleceu-se de forma direta e comunicativa. A 

professora pesquisadora e os participantes mantiveram uma relação de respeito, 

cumplicidade e diálogo constante na resolução das atividades desenvolvidas ao longo da 

pesquisa, o que contribuiu no processo de ensino e da aprendizagem. Na Teoria das 

Situações Didáticas, a interação é considerada elemento essencial na aquisição do saber.  

A relação do aluno com o saber matemático é fundamental na Teoria das situações 

didáticas. Nesta pesquisa, essa relação manifestou-se de dois modos: reconhecimento da 

importância do saber matemático e apropriação do saber matemático.  

 Os participantes perceberam a importância, no seu cotidiano, dos conhecimentos 

estudados durante o desenvolvimento das atividades. Alguns deles, disseram que os 

conhecimentos seriam úteis em sua vida futura Outros disseram que passariam esses 

conhecimentos para seus pais e pessoas mais próximas. 

Na aquisição do saber, foi constatado que os participantes compreenderam 

adequadamente as questões propostas, como as representações tabulares e gráficas, o 

cálculo de índices, as medidas de altura e massa, os conceitos estatísticos e probabilísticos. 

Embora alguns participantes tenham manifestado dificuldades na aquisição de alguns 
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desses conhecimentos, a análise dos dados indicou que houve apropriação de saber pela a 

maioria deles. Deve-se salientar que a interação e a cooperação entre os alunos, bem como 

a interação entre estes e a professora, foram fatores que se mostraram importantes na 

aquisição do conhecimento. Como também o foram as atividades, cuja elaboração 

considerou situações mais próximas da realidade dos participantes. 

 Ao longo do desenvolvimento das atividades, tanto a professora-pesquisadora como 

os alunos foram identificando as dificuldades e os erros por eles cometidos, o que a ajudou 

a elaborar situações problema complementares. Não obstante, as dificuldades e os erros 

tornaram-se mais evidentes e claros durante a análise dos dados, constituindo-se em uma 

categoria. 

Os erros e as dificuldades são muitos importantes na Teoria das Situações 

Didáticas, pois, quando identificados, orientam os professores no aprimoramento de sua 

sequência didática. Aos alunos, a análise dos erros e das dificuldades os ajuda, porque se 

constituem em fonte de aprendizagem. 

A guisa de resumo, e em resposta à questão de pesquisa, pode-se afirmar que os 

resultados do estudo apresentaram fortes indícios de que a Teoria das Situações Didáticas 

contribuiu para o ensino e a aprendizagem da Estatística e das Probabilidades no 6
o
 ano do 

Ensino Fundamental. Além disso, os resultados evidenciaram as dificuldades vivenciadas 

pelos alunos na aquisição dos conhecimentos e os erros por eles cometidos. 

 Embora não tenha sido objeto de pesquisa, o trabalho com a Teoria das Situações 

Didáticas contribuiu para o aprimoramento pedagógico da professora-pesquisadora, 

mostrando-lhe a possibilidade de se preparar sequências didáticas que levem em 

consideração a realidade do aluno. Contribuiu, também, para mostrar a importância das 

interações sociais em sala de aula e do desenvolvimento da autonomia dos alunos para o 

aprendizado. 

Finalmente, a pesquisa contribuiu para reforçar a ideia da importância do trabalho 

de grupo em sala de aula, do uso de mídias como, por exemplo, os softwares pedagógicos. 

Finalmente, o pesquisador pode perceber a importância de levar os alunos a aprenderem 

Matemática com alegria e satisfação, envolvendo-os em atividades criativas e motivadoras. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário 1 – Perfil dos Participantes 

 

Nome:________________________________________________ Idade:____ Turma:______ 

1. Com quantas pessoas você mora? (incluindo irmãos, parentes e amigos) 

Marque apenas uma resposta.  

(   ) Moro sozinho  

(   ) Uma a três  

(   ) Quatro a sete  

(   ) Oito a dez  

(   ) Mais de dez  

 

2.  Como caracteriza a casa onde você mora? Marque apenas uma resposta.  

(   ) Própria  

(   ) Alugada  

(   ) Outra. Qual?_______________________________________ 

 

3. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? Marque apenas uma resposta.  

(  ) Do 1
o
  ao 5

o
  ano do Ensino Fundamental  

(  ) Do 6
o
 ao 9

o
  ano do Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Não estudou.  

(  ) Não sei.  

 

4. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? Marque apenas uma resposta.  

(  ) Do 1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental  

(  ) Do 8
o
 ao 6

9
 ano do Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Não estudou.  

(  ) Não sei.  

 

5. Qual o meio de transporte você usa para ir de   casa à  escola? Se o transporte for oferecido pela 

Prefeitura Municipal, informe. 

 

6. Quantos minutos você gasta para ir de  casa à escola? 

 

7. Você  possui computador em casa? 

(  ) Não. 

(   ) Sim, sem acesso à internet. 

(   ) Sim, com  acesso à internet. 

 

8. Como você se mantém informado?  Marque o que mais utiliza.  

(A) TV 

(B) Jornal 

(C) Revista 

(D) Rádio 

(E) Internet 

( ) Outro. Qual?__________________________________________ 
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9.  Você já repetiu algum  ano?  

 

10. Se a resposta anterior foi afirmativa, indique o ano ? Se foi mais de uma, indique quais. 

 

11. Você gosta de Matemática? 

 

12. O que o faz gostar, ou não, de Matemática? 

 

13. Desde quando tem esse pensamento com relação à Matemática? 

 

14. Você tem facilidade ou dificuldade para aprender Matemática?  

 

15. Qual é sua maior dificuldade em Matemática? 

 

16. Você acha importante estudar Matemática?  Por quê? 

 

17. Você usa a Matemática no  dia a dia?  

 

18. Dê exemplos  de que vovê utiliza a Matemática no dia a dia.  

 

19. Que profissão pretende exercer após terminar os estudos? 
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APÊNDICE B 

Teste de Conhecimentos Prévios 

 

1) A tabela mostra a  altitude  de algumas cidades, em relação ao nível do mar. Altitude 

acima de 2600 m provoca dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão 

acostumadas. 

 

Cidade Altitude 

Rio de Janeiro 0 m 

São Paulo 750 m 

Belo Horizonte 1150 m 

Cidade do México 2240 m 

Quito 2850 m 

 

Em qual dessas cidades as pessoas podem sentir dor de cabeça e falta de ar devido à 

altitude? 
 

a) Rio de Janeiro       b) Cidade do México            c) São Paulo                   d) Quito 

 

2) O gráfico representa a quantidade de comida, em quilogramas, vendida por um 

restaurante, durante a primeira semana de setembro. 

 
Nesse restaurante, o preço do quilograma de comida é R$7,90. Na primeira semana de 

setembro, o total arrecadado, em reais, foi: 
 

a)105,00                 b)165,90                c)663,60             d)734,70                  e)829,50 

 

3) Uma feira de malhas aconteceu em  São João del Rei durante o mês de maio. Observe o 

gráfico e responda às questões propostas. 

 

 

a) Em que dia houve mais visitantes? 
 

b) Qual foi o total de visitantes durante a 

semana? 
 

c) Quantos visitantes foram no sábado a mais 

que no domingo? 
 

d) Qual a diferença entre o total de sexta-feira  

e o de segunda-feira? 
 

e) Quantas pessoas a mais teriam que ir lá  na 

quarta-feira para ficar com o mesmo 

número de pessoas da terça-feira? 
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4) Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles 

acreditavam que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Eram cinco 

alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. 

 

 
 

Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam “NÃO” à pergunta? 

a) menos de 23         

b) mais de 23 e menos de 25       

c) mais de 50 e menos de 75 

d) mais de 100 e menos de 190 

e) mais de 200 

 

5) O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, 

que apresenta a evolução do total de vendas (em reais) de certo medicamento, ao longo 

do ano de 2011. 

 

 
  

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 

venda absoluta, em 2011, foram: 

A) março e abril. 

B) março e agosto. 

C) agosto e setembro. 

D) junho e setembro. 

E) junho e agosto. 

 
 

6) Paulinho, aluno do 6.
o ano do Ensino Fundamental, separou as seis últimas contas de 

água do ano passado, com o objetivo de realizar um trabalho na sua escola sobre o 

consumo em residências mineiras. A professora-pesquisadora  orientou a turma para 

representar, sob a forma de gráfico, os dados adquiridos. O gráfico de Paulinho teve a 

seguinte representação: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kmdwWlbR9A4/UdDDtcAPsoI/AAAAAAAAAcA/dx17wkKomHs/s996/graficos12.jpg
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a) Quais os meses em que o consumo de água foi superior a 30 metros cúbicos? 

 

b) Em quais meses o consumo de água foi crescente? 

 

Com base no gráfico construído por Paulinho, responda: 
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APÊNDICE C 

Roteiro de observação 

 

Propósito: Conhecer o comportamento dos alunos durante a realização das atividades, 

envolvendo conteúdos estatísticos, mais precisamente a interpretação de gráficos e tabelas. 

 

Contexto: Classe de 6
o
 ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de 

Congonhas, durante as aulas de Matemática.  

 

Duração: julho a dezembro de 2014 

 

- Aspectos a serem observados: 

 

o interesse (Parecem interessados? Quando? Em que situações? O que leva a pensar 

isso? Como saber que estão interessados?) 

o relação com tarefas matemáticas  

o relação com tarefas que envolvem gráficos e tabelas  

o relacionamento com o professor  

o relacionamento entre colegas 

o participação durante as aulas (Respondem às perguntas feitas pelo professor? 

Manifestam opinião durante a aula?) 

o autonomia (Apresentam autonomia na realização das atividades propostas?) 

o comprometimento (Realizam as atividades propostas pelo professor?) 

o liberdade de expressão  
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APÊNDICE D 

Questionário Final 

 

1) Como é seu sentimento com relação às aulas de Matemática convencionais e as aulas 

sobre “Gráficos” ? 

2) Durante o período em que  trabalhamos com enquetes, tabelas, gráficos,  o trabalho com 

peso e medidas, as aulas no laboratório de informática, e as atividades sobre 

probabilidade, você teve alguma dificuldade. Descreva-a.  

3) O que mais gostou nas aulas sobre “gráficos”? 

4) Manifeste sua opinião quanto às aulas de matemática. 

5) Como é a relação aluno-professor? 

6) Qual a sua opinião quanto às atividades desenvolvidas nas aulas de matemática? 

7) Qual atividade despertou mais o seu interesse? 

8) Complete a frase:  

 Para mim, aprender matemática é... 

9) Escreva um pequeno texto sobre sua opinião com relação  as aulas de “gráfico” 

descrevendo o que mais gostou, o que não gostou, o que aprendeu, o que não conseguiu 

aprender o que poderia melhorar e outras considerações que quiser escrever. 
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APÊNDICE E 

Roteiro do Grupo Focal 

1) Vocês se lembram das matérias que estudaram nas aulas de gráficos? 

2) O que acharam de desenvolver o trabalho através de enquetes? 

3) Vocês acharam importantes os assuntos que estudaram nas aulas de gráficos? 

4) Onde percebem a utilização desses assuntos no dia a dia? 

5) É importante estudar os conteúdos através de gráficos? Por quê? 

6) É importante a pessoa saber o que um gráfico está transmitindo? Por quê? 

7) Vocês gostaram de trabalhar em grupo? 

8) Acharam mais fácil aprender a matéria trabalhando em duplas, ou sozinhos? 

9) A aula fica mais interessante quando se trabalha em grupo? 

10)   Gostaram das atividades desenvolvidas durante as aulas? 

11)   Que diferenças vocês perceberam nas atividades desenvolvidas nas aulas sobre 

gráficos e nas nossas aulas normais de matemática? 

12)   Em qual das aulas você acha que dá pra aprender mais, as sobre gráfico ou as da 

matéria normal de matemática?  

13)  Que diferença vocês perceberam entre as aulas “normais” e as aulas sobre 

gráficos? 

14)   Nas aulas sobre gráfico dá para aprender mais ou menos do que nas aulas de 

matemática normais? 

 


