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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo validar uma sequência didática, 

verificando de que forma as professoras do Ensino Fundamental de uma Escola 

de Educação Básica entendem e trabalham os significados das medidas de 

tendência central: Moda, Média aritmética e Mediana, segundo os níveis de 

funcionamento dos conhecimentos de Aline Robert. Para atingir este objetivo, foi 

elaborada uma sequência didática que contemplou atividades para contribuir na 

(re)construção dos significados dos conhecimentos necessários para que as 

professoras tenham melhores condições de aplicá-los em sala de aula. As 

características da moda, média aritmética e mediana foram discutidas, além das 

propriedades que cada uma dessas medidas apresentam. Vários registros foram 

utilizados para explorar todas as possibilidades de aprendizagem. Como 

referencial teórico, os níveis propostos por Robert e a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica para analisar e serem trabalhados em conjunto com as 

professoras que participaram do estudo. Como metodologia usamos pressupostos 

da Engenharia Didática. A análise das resoluções e as discussões das 

professoras durante todo o processo de aplicação da sequência revelaram a 

disposição e vontade de aprender, além da participação de todas no processo de 

(re)construção desses conhecimentos. Nesse sentido, percebeu-se que o 

esclarecimento dos significados das medidas de tendência central proporcionou 

às professoras maior segurança no desenvolvimento de seu trabalho em sala de 

aula, portanto, inferiu-se que a sequência contribuiu para que as professoras 

possam proporcionar melhor formação a seus alunos. 

 

Palavras-chave: Moda. Média aritmética. Mediana. Sequência didática. 
Professoras do Ensino Fundamental 
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INTRODUÇÃO 

Ao trabalhar como professor e também atuar na Educação Profissional, 

venho observando as mudanças na Educação nos últimos 20 anos. Dentre estas, 

destaco os meios de comunicação que se tornaram verdadeiros veículos de 

informações instantâneas. Isso acontece a cada segundo, em diversos momentos 

e lugares, porém o filtro dessas informações não é muito rigoroso, na verdade, 

praticamente não existe, ou seja, o usuário desses veículos de comunicação 

precisa ter minimamente capacidade para ler, compreender e julgar, tanto a 

relevância como a veracidade das informações. 

Nesse sentido, em diversas situações são realizadas pesquisas que são 

apresentadas à população por meio de informações ou termos de domínio da 

Estatística. Portanto, a cada dia que passa, mostra-se mais evidente a 

importância do conhecimento estatístico para o exercício da cidadania. A 

compreensão da necessidade do conhecimento estatístico é corrente no dia a dia 

da população. Nesse sentido, verificamos a importância de ensinar Estatística, 

começando a relacionar os conteúdos com o contexto dos alunos (WILD e 

PFANNKUCH, 1999), visto que a preparação para a cidadania deve se iniciar 

desde as séries iniciais, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

(BRASIL, 1997). 

Em minha experiência como aluno e professor de Matemática, disciplina à 

qual a Estatística encontra-se agregada, sobretudo no Ensino Fundamental e 

Médio, o conteúdo de Estatística sempre esteve associado aos cálculos e às 

representações gráficas, muito mais do que à análise dos dados, e, mesmo, à 

probabilidade. Em minha primeira experiência com Estatística, a grande 

preocupação era o conhecimento dos cálculos de medida de tendência central e 

de dispersão e a representação e construção de gráficos no Ensino Técnico. 

Com a evolução da Informática, a Estatística pode deixar de direcionar 

tanto tempo no uso de cálculos e construção dos gráficos que, passou a ser 

considerada tarefa muito mais simples. Logo, com o ganho desse tempo, tornou-

se mais fácil fazer a discussão dos fenômenos estudados, além de analisar, 

dentro desse contexto, a importância dos dados apresentados, isto é, atualmente, 
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os professores que ensinam esta disciplina podem dedicar mais tempo para 

analisar efetivamente os dados estatísticos. 

Assim que comecei a estudar a disciplina Matemática Discreta, em 2008, 

no Curso de Mestrado Profissional em Educação Matemática, na PUC-SP, 

percebi a diferença em estudar Estatística, com suas propriedades e 

conhecimentos específicos e estudar a Estatística, dando ênfase aos cálculos 

matemáticos e à construção de gráficos. 

Nesse sentido, minha preocupação com os professores recém-formados, 

sobretudo com aqueles que já se encontram em atividade foi imediata. Com 

efeito, os professores do Ensino Fundamental estão inseridos nesse meio, mais 

do que isso, eles não têm, normalmente, uma formação específica em 

Matemática, tampouco em Estatística e precisam dar conta de parte desse 

conteúdo. Com essa preocupação e com o intuito de contribuir com esses 

professores no sentido de (re)construir os significados dos conhecimentos 

estatísticos necessários para melhor atuação no Ensino Fundamental, 

organizamos uma sequência didática com essa finalidade. 

Não temos a pretensão de resolver o problema da possível formação 

inadequada para o ensino de Estatística no Ensino Fundamental, nossa intenção 

é proporcionar aos professores melhores condições de ter uma experiência com o 

ensino de Estatística, enfatizando as propriedades dos conhecimentos estatísticos 

com sua devida importância. 

Com base em nossas experiências, discutimos as medidas de tendência 

central, moda, média aritmética e mediana com professoras que trabalham, 

especificamente, com o Ensino Fundamental. Esses conteúdos fazem parte da 

disciplina de Estatística que está contemplada no ensino de Matemática no 

currículo desse nível de ensino, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

(BRASIL, 1997). 

Nosso trabalho propôs-se a promover a discussão dos significados, 

conhecimentos e das propriedades das medidas de tendência central para 

(re)reconstruir esses conhecimentos e proporcionar às professoras condições 

necessárias para o entendimento desse conteúdo nesse nível de ensino, 

utilizando a leitura e a análise de dados no auxilio para a compreensão das 

informações que a todo momento surgem em diversos veículos de comunicação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Descreveremos aqui os trabalhos dos teóricos que foram utilizados no 

presente estudo, assim como as referências em documentos oficiais e as medidas 

de tendência central dentro do campo do estudo de Estatística.  

Em nosso estudo, utilizamos os níveis de funcionamento dos 

conhecimentos (ROBERT, 1998) e os Registros de Representação Semiótica 

(DUVAL, 2003), para a análise de nossas atividades, citamos, também, o trabalho 

com gráficos (VIEIRA, 2008) que, embora não seja nosso foco, é comum na 

apresentação das atividades relacionadas à Estatística. 

Níveis de Funcionamento dos Conhecimentos 

O objetivo do trabalho de Robert (1998) é proporcionar ferramentas de 

análises de noções matemáticas para que o pesquisador realize as análises 

adaptadas às especificidades da complexidade de conteúdos, que seja para fins 

de avaliação, para diagnóstico ou elaboração de sequências e cenários. 

Para nosso trabalho, iremos usar a quarta dimensão da segunda parte 

desse trabalho que identifica diferentes maneiras possíveis das professoras 

colocarem em funcionamento suas noções em atividades. Essa dimensão é 

composta por três níveis: técnico, mobilizável e disponível. 

Robert (1998) tem como objetivo instrumentar melhor, ou dar melhor 

condições aos pesquisadores para fazer análises adaptadas às especificidades 

de complexidade de conteúdos, podendo relatar a organização de atividades 

estudadas a priori e a posteriori, normatizando um estudo detalhado de cada uma 

delas, utilizando a formulação da atividade para projetar os resultados esperados 

no fim da sequência. 

Para a efetivação do presente trabalho, objetivamos validar uma sequência 

didática que pretende proporcionar aos participantes, com clareza, as 

características, propriedades e significados das medidas de tendência central, 

especificamente, moda, média aritmética e mediana. Faremos um estudo 

matemático e didático de cada atividade. 

Adotamos os níveis de funcionamento dos conhecimentos mobilizados 

pelas professoras, por acreditar que eles englobam os níveis necessários para o 
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bom desempenho do professor, no sentido de utilizar as medidas de tendência 

central de forma satisfatória, na aplicação desses conteúdos no Ensino 

Fundamental. Os três níveis de conhecimento são: 

O nível técnico para a autora corresponde: 

às mobilizações indicadas, isoladas, que explicitam aplicações 
imediatas de teoremas, propriedades, definições, fórmulas etc.. 
Trata-se então de contextualização simples, locais, sem etapas, 
sem trabalho preliminar de reconhecimento, sem adaptações. Isso 
se refere mais ao funcionamento de ferramentas (que 
compreendem definições). (ROBERT, 1998, p. 27). 

Este nível é o primeiro e indica atividades cujas ferramentas apresentam-

se praticamente de forma direta na utilização em problemas. Como exemplo, 

podemos enunciar o problema:  

A média trimestral das notas na escola de Gabriel é feita por meio de um 

algoritmo simples, somam-se as notas das três avaliações e divide-se o resultado 

por 3. Gabriel tirou 7,0 na primeira avaliação, 9,0 na segunda e 8,0 na 

terceira.Nessas condições, calcular a média final de Gabriel. 

O problema pode ser resolvido de forma imediata, utilizando o algoritmo da 

média aritmética que representaremos por    , assim: 

   
           

 
 
    

 
     

Portanto, o resultado da nota média de Gabriel é igual a 8,0. 

O problema apresenta como objeto o cálculo da média aritmética, e as 

ferramentas são as operações de adição e divisão. 

Nessa atividade, podemos utilizar o algoritmo da média e a resolução será 

direta, ou seja, sem adaptações e, ainda, é dada a indicação. O próprio enunciado 

sugere a forma de cálculo da resolução “somam-se as notas das três avaliações e 

divide-se o resultado por três”, portanto, basta o nível técnico para a resolução do 

problema. 

O segundo nível é o dos conhecimentos mobilizáveis que: 

correspondem a funcionamentos mais amplos, ainda indicados, 
mas que passa da simples aplicação de uma propriedade por sua 
vez. Isso pode ser, por exemplo, porque é necessário adaptar 
seus conhecimentos para aplicar o teorema adequado, ou mudar 
de ponto de vista ou de quadro (com indicações), isso pode ser 
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porque é necessário aplicar várias vezes em seguida a mesma 
coisa ou utilizar várias coisas diferentes, em etapas sucessivas, 
ou porque é necessário articular duas informações de naturezas 
diferentes. Em todo caso, esse nível testa um funcionamento onde 
existe um princípio de justaposição de saberes em um dado 
domínio, e mesmo de organização, não há somente aplicação 
simples, as características ferramenta e objeto podem ser 
relacionados. Mas o que está em jogo é explícito. Ou seja, um 
saber é dito mobilizável se, quando está bem identificado, é bem 
utilizado pelo aluno, mesmo se houve lugar para se adaptar ao 
contexto particular. (ROBERT, 1998, p. 28). 

Nesse nível, as resoluções das atividades não são de forma tão direta 

como na primeira, é preciso adaptar e organizar seus conhecimentos. Como por 

exemplo, podemos enunciar o seguinte problema: 

Num grupo de 8 pessoas, temos um subgrupo de 5 mulheres e outro de 3 

homens. Feita a média de altura dos dois subgrupos, temos que a média da 

estatura dos homens é 1,78 m e das mulheres é 1,62m. Qual é a média geral do 

grupo? 

Temos que a média da altura das mulheres é 1,62m, logo temos que o 

produto            . 

O grupo de homens tem a média de altura igual a 1,78m. 

Logo, temos que o produto            . 

A média de todo o grupo é, assim: 

   
         

 
 

        

portanto, a média geral é 1,68m de altura. 

Nesta atividade, o aluno conhecer o algoritmo da média, entender o 

significado da diferença entre a estatura das mulheres e dos homens para não 

incorrer no erro de somar as duas médias parciais e dividir por dois. 

Nesse nível, as resoluções das atividades não são de forma tão direta 

como na primeira, é necessário adaptar seus conhecimentos e organizá-los. 

O terceiro nível é o de funcionamento dos conhecimentos disponíveis que 

correspondem: 
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ao fato de saber resolver o que está proposto sem indicações, de 
procurar em seus próprios conhecimentos o que pode intervir na 
solução. Por exemplo, poder fornecer contraexemplos (encontrar 
ou inventar), mudar de quadros sem sugestão (relacionar), aplicar 
métodos não previstos, são comportamentos que se esperam 
neste nível. (ROBERT, 1998, p. 28). 

Nesse nível de conhecimentos, deve-se, além de mobilizar os 

conhecimentos, fazer transposições, inferências, enfim, articular as ferramentas 

implícitas e/ou explícitas, de forma a buscar a resolução da atividade. Por 

exemplo, podemos enunciar o seguinte problema: 

Em uma distribuição A, temos que a moda é igual a 4, a média aritmética é 

5, a mediana é 4, e a amplitude total é igual a 10. Introduzindo um novo elemento 

de valor igual a zero a essa distribuição, os novos valores da moda, média 

aritmética, e mediana são todos iguais a 4. Nessas condições encontre o valor 

dos elementos da distribuição A. 

Resolução: 

 A média é igual a 5, portanto, deveremos ter na soma total dos 

elementos um número múltiplo de 5; 

 Se adicionarmos mais um elemento de valor igual a zero, a média 

passará a valer 4, portanto, a soma total dos elementos também 

será divisível por 4; 

 Concluímos que a soma total dos elementos da distribuição A é um 

múltiplo de 20. 

 A moda é igual a 4, portanto, sabemos que existem, pelo menos, 

dois elementos de valor igual a 4. 

 Como a amplitude total é 10, a diferença entre o maior e o menor 

valor é 10 e como a mediana é 4, esses dois valores devem ser 

respectivamente, um menor que 4 e o outro maior que 4. 

 Temos, pelo menos, dois valores iguais a 4 e a soma deve ser o 

múltiplo de 20, como a diferença entre eles é 10, a soma desses 

dois valores tem de ser igual a 12; e 

 Assim, os números, cuja soma é 12 e a diferença é 10 são, 1 e 11. 

Portanto, os elementos da distribuição A são 1, 4, 4, 11. 

O aluno precisa mobilizar conhecimentos, conhecer o algoritmo da média, 

as propriedades da moda, média aritmética e da mediana e de divisibilidade, além 
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de conhecer como calcular a amplitude total e organizar todos esses 

conhecimentos, ou seja, utilizar ferramentas implícitas para poder resolver a 

atividade. Portanto, para resolver esse problema é necessário o nível de 

funcionamento dos conhecimentos disponíveis pelos alunos. 

Temos como meta que nossas atividades conduzam ao desenvolvimento 

de habilidades estatísticas, como a leitura, interpretação e resumo de informações 

que tornem um indivíduo, futuramente com a continuidade de sua formação, 

capaz de agir consciente e criticamente diante das questões da atualidade, 

preparando-o para uma formação que proporcione capacidade de análise de 

dados, com o auxílio de medidas de tendência central, além da leitura e 

interpretação de dados organizados em tabelas e gráficos, criando condições 

para desenvolver habilidades condizentes com, pelo menos, um nível dos 

conhecimentos mobilizáveis, segundo Robert (1998), ou seja, minimamente 

organizar e adaptar seus conhecimentos, diante de uma situação de seu dia a dia. 

Os Registros de Representação Semiótica 

A teoria dos Registros de Representação Semiótica foi proposta por 

Raymond Duval (2004), filósofo e psicólogo francês que desenvolveu e ainda 

desenvolve, no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática, na França, 

importantes estudos relativos à Psicologia Cognitiva. 

Duval (1994) afirma que existem várias maneiras de apreender uma figura 

em um contexto geométrico, destacando quatro tipos diferentes de apreensões: a 

perceptiva, discursiva, a sequencial e a operatória. 

Em Geometria, a apreensão perceptiva indica que o aluno precisa 

reconhecer, imediatamente, uma forma ou um objeto matemático, tanto no plano, 

como no espaço. 

Para Duval (1994), a apreensão perceptiva tem a função epistemológica de 

identificação dos objetos em duas ou três dimensões, isso se faz pelos 

tratamentos cognitivos efetuados automaticamente e, portanto, 

inconscientemente. Para Almouloud (2003, p. 127), “apreensão perceptiva é a 

interpretação das formas da figura em uma situação geométrica”. 

Em nosso trabalho, concordamos com Vieira (2008) ao acreditarmos que 

em um gráfico de colunas, identificar a moda, por exemplo, se dá por meio de 
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uma apreensão perceptiva. Na apreensão discursiva, as propriedades 

matemáticas, não são indicadas na figura. Para Almouloud:  

a apreensão discursiva é a interpretação dos elementos da figura 
geométrica, privilegiando a articulação dos enunciados, levando 
em consideração a rede semântica de propriedades do objeto. 
(ALMOULOUD, 2003, p. 127). 

Em nosso trabalho, quando temos um conjunto de dados distribuídos de 

forma aleatória, para encontrarmos a mediana, por exemplo, precisamos colocar 

em ordem fazer a contagem e depois identificar o(s) termo(s) no meio da 

distribuição. 

A apreensão sequencial de uma figura significa realizar sua construção 

ordenada; nesse sentido, essa construção não depende somente das 

propriedades matemáticas, mas também de instrumentos e técnicas 

desenvolvidos para este fim. Segundo Duval (1994, p. 126), “utiliza-se da 

apreensão sequencial de uma figura como um modelo.” 

Se pensarmos em nosso trabalho, no conteúdo de Estatística, poderemos 

estabelecer, como exemplo, a apreensão sequencial de uma distribuição para o 

cálculo da mediana, seria a sequência de passos para encontrar a mediana. 

Primeiro ordenar os dados, verificar se o número de elementos é par ou 

ímpar, identificar a posição da mediana e, a seguir, identificá-la, se o número de 

elementos for ímpar ou calcular a média aritmética dos valores centrais se o 

número de elementos for par.  

A apreensão operatória para Almouloud (2003, p. 127), “está centrada nas 

modificações possíveis de uma figura e na reorganização perceptiva que essas 

modificações sugerem.” 

Para o autor, a atividade cognitiva, necessária para o desenvolvimento da 

Matemática apresenta duas características fundamentais: 

 A importância primordial das representações semióticas – pelo fato 

de que as possibilidades de tratamento matemático dependem do 

sistema de representação utilizado, também, pelo fato de que os 

objetivos matemáticos não são objetos diretamente perceptíveis ou 

observáveis, com a ajuda de instrumentos (o acesso a estes objetos 
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está ligado à utilização de um sistema de representação que lhes 

permite designar); 

 A grande variedade de representações semióticas utilizadas em 

matemática – como sistemas de numeração, figuras geométricas, 

escritas algébricas e formais, representações gráficas e tabulares e em 

língua natural. 

Segundo Duval (2003), uma representação pode ser entendida 

verdadeiramente, como tal quando satisfaz duas características: 

que se disponha de ao menos dois sistemas semióticos diferentes 
para produzir a representação de um objeto, de uma situação, de 
um processo, e que espontaneamente possa se converter de um 
sistema semiótico para outro as representações produzidas. 
(DUVAL, 2003, p. 31) 

Nesse sentido, entendemos que a compreensão em Matemática torna 

necessária a competência de utilizar mais de um registro de representação 

semiótica, podendo transitar de um para o outro na construção de um verdadeiro 

conhecimento. 

Com efeito, Duval (2003, p. 22) afirma em seu trabalho que “é a articulação 

dos registros que constitui uma condição à compreensão em matemática, e não o 

inverso, ou seja, o enclausuramento em cada registro.” 

Entendemos que isso, também, se aplica à Estatística no nível de ensino 

que é o foco de nosso estudo. 

O importante é conhecer as diversas representações e conseguir discernir 

a melhor opção em cada situação. Em nosso caso específico no ensino de 

Estatística, temos, em diversos problemas, possibilidade de utilizar a mudança de 

um registro para o outro, e em várias situações podemos utilizar diversos 

registros, obtendo uma série de informações. A Análise Exploratória de Dados 

apoia-se e fundamenta no uso conjunto de múltiplas representações. 

Por outro lado, duas representações de um mesmo objeto, produzidas em 

dois registros diferentes, podem não explicitar o mesmo conteúdo, ou seja, 

quando temos formas diferentes de representar um mesmo objeto de estudo 

podemos utilizar propriedades ou características diferentes que nos permitem 

uma forma distinta de olhar os dados. 
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Duval (1994) considera que a análise do funcionamento cognitivo da 

compreensão está dividida em dois tipos de transformações de registros de 

representações semióticas: os tratamentos e as conversões. Quando a 

transformação da representação é efetuada dentro de um mesmo registro, 

estamos efetuando o tratamento. Na conversão, temos o objeto Estatístico 

conservando-se e a transformação da representação, ocorrendo entre os 

registros, mudando o sistema de representação. 

Em Estatística, a passagem dos dados de uma tabela de distribuição para 

o gráfico é uma conversão, pois o objeto estatístico é o mesmo, a distribuição, 

mas as representações são: tabular e a gráfica. 

Duval (1994) indica que, pela natureza de sua complexidade, as operações 

de conversão são, cognitivamente, mais complexas que as de tratamento. Logo, 

concluímos que são mais difíceis de compreender. Em relação às atividades de 

conversão, devemos observar que as variações podem ser de congruência, 

quando a representação final transparece na representação inicial, e a conversão 

está próxima de uma situação simples de codificação. As variações de não 

congruência ocorrem quando a representação final não transparece de forma 

alguma na representação inicial, e a conversão apresenta uma mudança de ponto 

de vista no novo registro.  

No entanto, no tratamento do gráfico para a tabela, dependendo do caso, 

pode existir congruência ou não. Por exemplo, a passagem do registro do gráfico 

de colunas, para a tabela de distribuição de frequências é uma passagem 

congruente, visto que a representação final transparece na representação inicial. 

Em outros tipos de gráficos, a mudança para o registro de tabela pode não 

indicar que a representação final não transparece na representação inicial. Neste 

caso, não há congruência, como no caso da tabela de valores absolutos e na 

representação figural. 

Precisamos também considerar a heterogeneidade nos dois sentidos de 

conversão. A importância da conversão consiste no fato de que nem sempre esta 

acontece quando se muda o registro inicial e final. A inversão do sentido da 

conversão pode incorrer em dificuldades, pois pode ser que os alunos não 

reconheçam a situação apresentada na representação que eles próprios optaram. 

Quando passamos de uma tabela para um gráfico em setores, é necessário dividir 
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os ângulos dos setores proporcionais aos dados do registro primitivo e, 

posteriormente, transformar esses valores em porcentagens. Nessa tarefa, 

portanto, não há congruência. 

Em face deste estudo, concluímos que faremos uso dos Registros de 

Representação Semiótica, empregando a conversão e o tratamento em algumas 

atividades da pesquisa. 

Acreditamos que os trabalhos de Duval (1994) e Robert (1998) convergem 

e fundamentam nosso trabalho com as medidas de tendência central, pois ambos 

ressaltam a importância da aprendizagem significativa, utilizando os vários 

registros para contribuir na construção do conhecimento. 

No nível de funcionamento dos conhecimentos técnicos, as atividades são 

resolvidas de forma direta. Pensando nos registros de representação semiótica, 

podemos dizer que neste nível a atividade poderá ter mudanças de registro que 

sejam de forma direta, como por exemplo, o cálculo da média, dado um gráfico de 

colunas, mudança do registro gráfico para o registro numérico. 

No nível de funcionamento dos conhecimentos mobilizáveis, as atividades 

não são tão diretas, é necessário adaptar e organizar seus conhecimentos. 

Pensando nos registros de representação semiótica, neste nível, a atividade deve 

ter mudanças de registros que exijam adaptar e organizar os dados, como por 

exemplo, dada uma tabela de distribuição de frequências correspondentes às 

estaturas dos alunos de uma classe, calcular a média aritmética da classe, 

mudança do registro tabular para o registro numérico. 

No nível de funcionamento dos conhecimentos disponíveis, na resolução 

da atividade, o aluno deverá saber o que está proposto sem indicações, procurar 

seus próprios conhecimentos para poder intervir na resolução. Pensando nos 

registros de representação semiótica, podemos dizer que nesse nível as 

conversões devem ser autônomas, ou seja, nada se sugere. Os alunos devem 

reunir conhecimentos e os organizarem no desenvolvimento da atividade, por 

exemplo, em uma distribuição com os dados absolutos, o aluno deverá construir 

um diagrama em setores, para comparar as variáveis em relação ao total de 

elementos. Nessa atividade, o aluno precisa fazer a conversão para valores em 

graus e, posteriormente, para porcentagem antes de construir o gráfico, mudança 

do registro numérico para o registro gráfico. 
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Em seu trabalho, Robert (1998) utiliza o trabalho de Duval (1994), sobre os 

registros de representação semiótica para balizar parte de sua pesquisa sobre o 

estudo das noções de funcionamento dos conhecimentos dos alunos, logo estas 

pesquisas vão ao encontro de nosso objetivo: validar a sequência e convergir 

para os objetivos similares. 

A Importância dos Gráficos no Estudo de Medidas de Tendência 

Central 

Nos dias atuais, os meios de comunicação colocam à disposição da 

população uma série de informações e, grande parte delas, é apresentada por 

meio de gráficos e tabelas. 

Os programas de computador possibilitam a construção de gráficos e 

tabelas das mais variadas formas, porém, segundo Vieira: 

por desconhecimento de alguns conceitos básicos de Estatística, 
uma pessoa pode “maquiar” algum tipo de informação num 
gráfico, ou seja, a representação gráfica pode ser vulnerável a 
manipulações tendenciosas, que podem mostrar informações 
imprecisas. (VIEIRA, 2008, p. 13). 

Concordamos com Batanero et al (2002, apud Vieira, 2008, p. 14) que 

citam: “para uma cidadania plena, o pensamento estatístico é tão necessário 

quanto a capacidade de ler e escrever”. Acreditamos que a Estatística, hoje faz 

parte do cotidiano de todos os cidadãos e, mesmo, para estudo de medidas de 

tendência central, a leitura de informações por meio de tabelas e gráficos é 

frequente. 

Em relação ao uso de vários registros, Robert refere: 

quanto às mudanças de registro, ele conduz a uma explicitação e 
a uma superação das dificuldades de tradução entre diferentes 
escritas que freqüentemente são ignoradas pelos professores e 
que são entretanto indispensáveis à compreensão das noções e à 
resolução dos problemas (ROBERT, 1998, p. 31). 

Ainda, segundo a autora: 

Necessitamos elaborar enunciados que “forcem” os alunos a fazer 
algumas mudanças no funcionamento dos conhecimentos 
visados, certas adaptações nos teoremas, propriedades, 
definições utilizadas, certas articulações entre conhecimentos, 
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certos questionamentos etc. Isso pode estar relacionado com 
conhecimentos novos ou não (ROBERT, 1998, p. 32) 

Vieira (2008) utilizou os Níveis de Compreensão Gráfica, de Curcio (1989), 

para analisar a compreensão gráfica mobilizada por alunos em situação de 

resolução de problemas propostos em um contexto estatístico. 

Para Curcio: 

os gráficos são meios de comunicar e classificar dados, 
permitindo a comparação e exibindo relações. Embora a leitura 
literal dos dados apresentados seja uma habilidade importante na 
compreensão desse tipo de representação, o seu potencial 
máximo será atingido quando o leitor for capaz de interpretar e 
generalizar os dados. (CURCIO, 1989, p. 1, apud VIEIRA, 2008, p. 
20) 

Ao tomar o entendimento da articulação entre os registros, como 

referência, Vieira (2008, p. 26) afirma ”acreditamos que esta articulação entre os 

registros também constitui o acesso à compreensão da Estatística”. 

Concordamos com esse posicionamento em relação aos vários registros, 

acreditamos que, embora nosso conteúdo de estudo seja as medidas de 

tendência central, a apresentação de atividades por meio de gráficos é 

praticamente uma constante em Estatística. Não podemos fechar os olhos quanto 

a esse fato, temos de levar em consideração que o entendimento, a leitura e 

compreensão de gráficos e tabelas é parte de nosso estudo. 

Vieira (2008) tem como objetivo estudar a interação entre o aluno e um 

ambiente de Estatística dinâmica; no caso, o software Fathom, segundo a 

abordagem da Análise Exploratória de Dados. A autora considera que em razão 

da multiplicidade de registros de representação para o desenvolvimento da 

Análise Exploratória de Dados, a teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Duval (1994) pode ser uma alternativa, embora haja necessidade de 

um estudo empírico para a validação desse estudo. 

Em nossa pesquisa, trabalhamos sob as mesmas considerações, 

concordando com esta linha de raciocínio. Também o trabalho de Wild e 

Pfannkuch (1999), citado por Vieira, indica que na escolha do tipo de 

representação acabou por ter: 

Dois grupos utilizaram a representação gráfica das medidas 
resumo em seu relatório, indicando o aumento na familiaridade no 
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uso desse registro de representação semiótica quando comparado 
à primeira fase da atividade. (VIEIRA, 2008, p. 150) 

Ainda sobre a importância da utilização dos registros de representação 

semiótica nas atividades  

Pudemos perceber a importância da articulação dos diferentes 
tipos de registros de representação semiótica, como entre tabelas 
e gráficos, representação numérica e gráfica de uma medida 
como a média ou a mediana, para a compreensão destes 
conceitos pelos alunos. (VIEIRA, 2008, p. 151). 

Pretendemos aproveitar a experiência de parte desse trabalho, com o uso 

de tabelas e gráficos, como referência para utilizar em nossa sequência didática. 

Medidas de Tendência Central: Estudo Estatístico 

A linguagem divulgada nos veículos de comunicação está impregnada de 

ambiguidades e relatos convencionais que requerem habilidade crítica para 

leitura, interpretação e análise pautada nos conhecimentos matemáticos, 

estatísticos, procedimentais e no contexto. O conhecimento estatístico requer, 

muitas vezes, a mobilização de conhecimentos matemáticos, para que seja 

compreendido, por exemplo, na leitura e interpretação de dados em um registro 

gráfico, precisamos dos conhecimentos de números, coordenadas cartesianas, 

entre outros. Sobre a Educação Estatística sua organização e desenvolvimento é 

hoje incontestável, sendo “uma das principais ciências estruturadoras das 

pesquisas quantitativas” (CAMPOS, 2007, p. 22). 

Gal (2002) propõe uma estrutura hierárquica composta por cinco fases, 

para que possamos identificar melhor esse conhecimento e fazer as 

considerações que vão ao encontro de nosso trabalho. 

1. Conhecimento das razões e pertinência dos dados, assim como 

produção dos mesmos 

Segundo o autor, deve-se compreender a forma como foram produzidos e 

estar ciente de que uma boa organização pode proporcionar oportunidade de 

responder às perguntas específicas. Nesse sentido, o uso de medidas de 

tendência central como ferramentas para a transmissão de informações é uma 

ferramenta importante nesse processo. 
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2. Familiaridade com os termos e ideias básicas relacionadas à 

estatística descritiva 

Gal (2002) defende que superada a primeira fase, os cidadãos devem 

estar familiarizados com os conceitos básicos e as apresentações de dados que 

são, normalmente, utilizadas para transmitir os resultados ao público, a quem tais 

informações chegam. As percentagens e medidas de tendência central, 

especialmente, a média aritmética são os dois principais tipos de conceitos, cuja 

personagem central é enfatizada por inúmeras fontes. 

Acreditamos que conhecer a moda e a mediana também pode ser muito 

útil para determinado tipo de estudo, por exemplo, no levantamento do número de 

sapato mais vendido em determinada loja durante um mês, além dessas medidas 

não sofrerem influência de valores atípicos. 

3. Familiaridade com termos e ideias básicas relacionadas às 

exposições gráficas e tabulares 

Segundo o autor, os cidadãos devem ter conhecimento que os dados 

podem ser apresentados por meio de gráficos ou tabelas em que podem ser 

organizados inúmeras informações e permitir a detecção de tendências e 

comparação dos dados. Neste sentido, esperamos que os cidadãos possam, em 

primeiro lugar, fazer a leitura literal dos dados em tabelas ou gráficos, estar 

familiarizados com as convenções na criação de gráficos e diagramas. Esse 

conhecimento é necessário, visto que os cidadãos devem conseguir, além de ler 

os gráficos ou tabelas, compreender as informações, pois diferentes gráficos 

podem produzir distintos pontos de vista, isto é, dependendo do gráfico você 

poderá perceber informações diferentes, ou mesmo, induzir o leitor ao engano. 

4. Noções básicas compreendidas sobre probabilidade 

Gal (2002) afirma que os cidadãos devem saber que as ideias associadas 

a acontecimentos que estão relacionados com as oportunidades ou as chances, 

sejam explícitas ou implícitas em muitos tipos de mensagens no cotidiano do 

cidadão. Em muitas informações estatísticas, afirmações probabilísticas são feitas 

no contexto dos resultados de estudos ou experiências. 
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Portanto, devemos nos familiarizar com fatos aleatórios e compreender os 

acontecimentos que variam em seu grau de previsibilidade ou independência, 

mas precisamos compreender que, alguns eventos são imprevisíveis. 

5. Compreensão da maneira como as conclusões e inferências são 

alcançadas 

Segundo o autor para a compreensão, conclusão e inferência de um 

estudo devemos utilizar diversos conhecimentos estatísticos, como as medidas de 

tendência central, como a média aritmética, moda e mediana, porcentagens ou 

gráficos, por exemplo. Mas, existem diferentes formas para a coleta de dados e 

os cidadãos devem ter condições e discernimento para analisar o problema de 

estudo. 

Acreditamos que essa formação tenha seu início desde os primeiros 

contatos do aluno com o estudo de Estatística. Por isso, a formação no Ensino 

Fundamental já deve iniciar com a construção do conhecimento estatístico, 

contribuindo na formação do cidadão autônomo e crítico, podendo, assim, ter 

condição de ler, interpretar, compreender e tomar suas decisões, conforme a 

leitura das informações do mundo. 

Com efeito, para ler, interpretar e compreender os dados estatísticos, os 

leitores precisam dominar as habilidades de leitura do contexto, ou seja, ter 

conhecimento e intimidade com as informações em determinado ambiente. Na 

medida que um indivíduo sabe ler e reconhecer o mundo onde vive, ele se torna 

autônomo para atuar, adaptar e sobretudo intervir na realidade. 

O conhecimento do contexto dos dados estatísticos é importante, para que 

um estudo leve em conta a seriedade e a fidelidade dos dados. Na medida que 

não se conhece o contexto de onde foram tirados os dados, a análise e a 

inferência podem perder sua credibilidade. 

É importante salientar que, na análise de dados, a produção ou a forma 

como eles são produzidos implica a mobilização de habilidades que Gal (2002) 

denomina conhecimento procedimental e habilidade crítica. 

Nesse sentido, a forma como a informação é divulgada pode facilmente 

distorcer ou enganar, ou tender de maneira deliberada dados disponíveis de tal 
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forma que estes possam ser utilizados a favor de alguém, até mesmo, de forma 

ilícita. Isto pode ocorrer na política, com jogadores, no comércio, etc. 

Portanto, o conhecimento do contexto, associado às habilidades de leitura 

de informações, de tabelas e gráficos e acesso aos conhecimentos estatísticos 

são fatores importantes para a formação do indivíduo crítico e autônomo e para a 

compreensão e análise das informações disponíveis. 

Watson (1997, apud Gal, 2002), de forma semelhante reforça tais ideias ao 

apresentar uma estrutura bem próxima da citada por Gal (2002), embora 

composta por três segmentos com crescente complexidade: 

1. Compreensão básica da terminologia probabilidade e estatística; 

2. Compreensão da língua estatística e de conceitos inseridos no contexto 

de uma ampla discussão social; 

3. Atitudes questionadoras na aplicação de conceitos, contradizendo 

reivindicações feitas sem fundamento estatístico apropriado. 

No entendimento desses pesquisadores, existe uma concordância a 

respeito dos componentes do pensamento estatístico. Observamos que ambos 

consideram os conceitos estatísticos e probabilísticos, além das representações 

(gráficas ou tabulares) das informações estatísticas, como elementos essenciais 

para a análise de dados, considerando a variabilidade existente em torno dos 

dados. 

Esse pensamento proporciona ao cidadão condições para raciocinar sobre 

as representações dos dados, interpretando-os, compreendendo-os e analisando 

os por meios dos registros, a partir da relação com o contexto. 

Isso vem ao encontro de uma das metas da educação e de nosso trabalho, 

ou seja, para a construção do conhecimento do cidadão, é preciso que, desde as 

séries iniciais, os alunos tenham um aprendizado significativo, para que a 

formação seja integral e de boa qualidade. Para isso, precisamos de professores 

que estejam preparados para contribuir na formação desse aluno. 

Só a validação de nossa sequência não fará com que isso seja alcançado, 

mas esperamos que proporcione condições para contribuir nessa difícil tarefa. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da sequência com as professoras 

poderá contribuir para o desenvolvimento de um trabalho que poderá culminar em 
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uma formação mais significativa ao tema Tratamento da Informação a partir do 

Ensino Fundamental. 

As atividades e suas análises 

A sequência de Ensino foi composta de dez atividades que foram 

elaboradas e selecionadas em conjunto com a Doutoranda Maria Patrícia Freitas 

de Lemos, de tal forma que, no transcorrer da sequência, pudéssemos discutir 

suas resoluções, enaltecendo os significados de moda, média aritmética e 

mediana, procurando fazer com que as professoras participassem ativamente das 

discussões. O critério de escolha das atividades baseou-se em uma sequência 

crescente de dificuldades na introdução do conteúdo e das propriedades 

relacionadas à média aritmética, moda e mediana, fundamentadas nos autores 

que estudamos. Os nomes das professoras são fictícios para resguardarmos sua 

privacidade. A sequência didática na íntegra encontra-se no apêndice deste 

estudo. 

Atividade 1 

Tenho quatro potes de balas, o pote A tem 5 balas, o pote B tem 8; o pote C tem 

6 e o pote D tem 5. 

Num quinto pote quero colocar uma quantidade de balas que represente a média 

dos quatro potes anteriores. Qual a composição do quinto pote para que ele 

apresente o número médio de balas dos quatro potes A, B, C e D? 

O objetivo da atividade é introduzir a ideia de média, segundo Novaes e 

Coutinho (2009, p. 80), “como sendo o ponto de equilíbrio dos desvios dos valores 

da distribuição. Além disso, a atividade envolve variáveis quantitativas e será 

utilizada para apresentar as seguintes propriedades: 

 A média é um valor que está entre os extremos da distribuição. 

 A soma dos desvios em relação à média é igual a zero. 

Uma das estratégias esperadas era que as professoras resolvessem a 

atividade, por meio do algoritmo, ou seja, que somassem o número de balas e 

dividissem por quatro: 
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Portanto, no quinto pote, deveríamos ter 6 balas. 

Outra estratégia que esperávamos das professoras, era por meio de uma 

representação utilizando um gráfico pictórico. 

Não tínhamos a expectativa de que todas indicassem o significado de 

média, como o ponto de equilíbrio da distribuição ou como o valor que melhor 

representa um conjunto de valores. Nesse primeiro momento, esperávamos que 

elas justificassem a média somente por meio do algoritmo, em razão de nossa 

experiência em sala de aula e de nossa revisão bibliográfica. 

A respeito do tipo de variável, qualitativa ou quantitativa, esperávamos que 

as professoras tivessem dificuldades em um primeiro momento, para diferenciar 

essas características, mas, após a discussão acreditávamos que isso fosse 

esclarecido. 

Optamos que a estratégia para o processo ensino e aprendizagem deveria 

ter a participação ativa das professoras; portanto, as propriedades deveriam ser 

discutidas e enunciadas, com base em suas considerações e registros na lousa. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998):  

A atividade é dissertativa, o que sugere liberdade para a resolução, 

podendo ser resolvida de mais de uma forma, e é apresentada na linguagem 

natural, é necessário conhecer o algoritmo da média aritmética ou ter noção de 

equidade de um conjunto de elementos. 

Supõe-se que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. Existem duas etapas, se realizadas 

pelo uso do algoritmo da média, a soma das balas dos potes e a divisão por 4, 

sendo estas, portanto, atividades interligadas. Ou ainda, se feitas, com a 

mudança de registro, do natural para o gráfico, duas etapas. A mudança para o 

registro gráfico e a troca das balas dos potes com maior quantidade para os com 

menor quantidade, equilibrando a distribuição das balas, poderá ser feita por 

aplicação direta e lógica elementar e o nível de conhecimento esperado será o de 

conhecimento técnico. 
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A calculadora poderá ser utilizada, mas a atividade não apresenta 

dificuldade de cálculo que indique a necessidade de seu uso, portanto, a 

operação poderia ser feita sem a mesma. É possível que a atividade seja 

resolvida por meio de um modelo ou, pela escolha de um método, uma 

ferramenta, por exemplo, o algoritmo usado para o cálculo da média aritmética e 

cada cálculo poderá ser resolvido por duas etapas. 

Atividade 2 

Uma pesquisa feita pelo IBGE, em 2008, relatou que o número médio de crianças 

por família no Brasil é de 1,86. 

a) Explique o que esta frase significa para você. 

b) Foram escolhidas 10 famílias brasileiras, cujo número médio de filhos por 

família é de 2,2. Destes, o casal João e Márcia têm 4 filhos e o casal Marcos e 

Lúcia, 1 filho. 

Quantos filhos terão as outras 8 famílias, para que o número médio de filhos nas 

10 famílias seja de 2,2? Justifique sua resposta. 

Esta atividade foi adaptada do trabalho de pesquisa elaborado por Mayén 

et al. (2007). O objetivo da atividade é retomar a ideia de média, como ponto de 

equilíbrio de uma distribuição, verificar se as professoras tinham o entendimento 

do algoritmo suficiente para, dado o número total de famílias e a média aritmética, 

encontrar um elemento da distribuição, além de introduzir as propriedades: 

 O valor da média não precisa, necessariamente, ser igual a um dos 

valores da distribuição; 

 O valor da média pode não parecer ter significado dentro do contexto 

dos elementos dados. 

Espera-se que, ao término da atividade, os participantes tenham 

compreendido o conceito da média aritmética e entendam as propriedades 

trabalhadas na atividade. 

Em virtude do primeiro encontro, esperávamos que as professoras 

respondessem que 1,86 era o valor que melhor representava o número de filhos 

por família ou o ponto de equilíbrio da distribuição. 
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Em relação à média dos filhos das dez famílias, uma das estratégias para 

resolver a atividade seria colocar as oito famílias em uma folha e distribuir o 

número de filhos ou encontrar o valor total do número de filhos que é 22 e subtrair 

5, que é o número de filhos que os casais João e Márcia; Marcos e Lúcia tinham e 

dizer que as outras oito famílias tinham 17 filhos. 

Tínhamos a questão de, como a média de filhos, tanto na introdução da 

atividade como no item B do problema era um valor que não teria significado 

aparente na variável, 1,86 filhos e 2,2 filhos, queríamos verificar como as 

professoras entendiam o fato. 

Significa que o número médio de filhos é de 1,86 ou que 1,86 é o valor que 

equilibra a distribuição, ou ainda, 1,86 é o valor que representa o número de filhos 

por família brasileira. 

Uma estratégia para a resolução do item B era encontrar o total de 

crianças, fazendo o produto           e como o casal João e Márcia e o casal 

Marcos e Lúcia têm, juntos, 5 filhos. Subtrair        . 

Portanto, as outras oito famílias têm, juntas, 17 filhos que podem ser 

distribuídos de diversas formas. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

A atividade é dissertativa, e é apresentada na linguagem natural, sendo 

preciso conhecer o algoritmo da média aritmética ou ter noção de equidade de um 

conjunto de elementos, além de conhecer algumas características e propriedades. 

Esta questão exige do aluno um nível de funcionamento de conhecimento 

mobilizável, pois é necessário conhecer e aplicar uma propriedade, a soma dos 

dados é igual ao produto da média pelo número de elementos. 

Supõe-se que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. 

Em uma das possíveis estratégias, existem duas etapas, se for feita pelo 

uso do algoritmo da média, multiplicamos a média pelo total de famílias, e 

subtraímos o número de filhos das duas famílias já indicadas no problema. 

Apresentam dificuldades para serem feitas por aplicação direta e lógica 

elementar. 
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Podemos utilizar a calculadora. É possível que a atividade seja resolvida 

por meio de um modelo, elaborando algumas etapas para a resolução ou escolher 

um método, uma ferramenta, por exemplo, o algoritmo usado para o cálculo da 

média aritmética e operações de multiplicação, adição, subtração divisão, deverá 

ser resolvida em, pelo menos, duas etapas. 

Segundo a pesquisa realizada por Mayen et al. (2007), esse tipo de 

atividade é considerada de simples solução para os estudantes, pois não 

apresenta dificuldade na realização do cálculo da média aritmética. 

Atividade 3 

Lúcia, Antônio e Rosana foram a uma festa. Cada um levou certo número de 

doces. 

Juntando todos os doces a média foi de 11 por pessoa. 

a) Quantos doces levaram cada um? 

Lúcia__________ Antônio __________ Rosana __________ 

b) Esta é a única possibilidade? Explique como você obteve os seus resultados. 

c) Uma quarta pessoa chega à festa e não tem nenhum doce. Qual é agora a 

média de doces por criança? Explique o seu resultado. 

A atividade foi adaptada de Gattuso (1996) e retirada do trabalho de 

pesquisa elaborado por Mayén et al. (2007). O objetivo da atividade é encontrar 

uma distribuição para uma média aritmética dada, reafirmar as primeiras 

propriedades da média e introduzir, por meio da participação de todo o grupo, 

outras duas: 

 A mesma média pode representar diversas distribuições; 

 o zero deve ser levado em consideração no cálculo da média. 

Como possíveis estratégias de solução no item A, esperávamos que as 

professoras respondessem que a quantidade de doces levada para a festa por 

pessoa fosse 11 ou que, como as participantes já conheciam o algoritmo da 

média, o cálculo seria feito multiplicando 11 por 3, ou seja, 11 x 3 = 33, e 

encontrassem três parcelas inteiras e positivas, cuja soma seria igual a 33 e, 

finalmente, as distribuíssem entre Lúcia, Antonio e Rosana, por exemplo: 7, 12 e 

14. 
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Nossa expectativa era que, na resolução do item B, as professores 

refletissem na possibilidade da mesma média representar mais de uma 

distribuição. Isso faz parte de nossa estratégia para introduzir a propriedade de 

que uma média pode ser a representante de várias distribuições, que é um dos 

objetivos de análise do item B. Acreditávamos que, em função da clareza da 

atividade, essa propriedade fosse assimilada facilmente por todo o grupo de 

professoras. 

No item C, pretendíamos discutir a influência do zero como elemento que 

deve ser considerado no cálculo da média. Procuramos chamar a atenção para a 

forma, como as professoras reconhecem esta propriedade, embora já tivéssemos 

comentado sobre o zero na atividade anterior, “número de filhos por casal”. 

Nesta atividade, Mayén et al. (2007) perceberam em seus estudos que os 

estudantes não apresentaram dificuldade, tanto para encontrar uma distribuição 

de valores, conhecendo apenas a média aritmética como para reconhecer que 

não existia apenas uma única solução. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade pertence à Estatística Descritiva que envolve a média 

aritmética e as seguintes propriedades, citadas em Batanero (2000): 

a) A média é um valor que está entre os extremos dos dados. 

b) A soma dos desvios da média é igual a zero. 

c) O valor da média é influenciado pelos valores de cada um dos 

dados. 

d) A média não é necessariamente igual a um dos valores dos dados. 

e) O valor médio dos números pode ser um número que não faz 

sentido no contexto dos dados. 

f) Temos que levar em conta valores zero no cálculo da média. 

g) O valor médio é representativo dos valores dados. 

A atividade é dissertativa, sendo apresentada na linguagem natural. Para 

sua resolução, é necessário conhecer o algoritmo da média e distribuir os 

elementos de forma que a soma seja igual ao produto da média, multiplicado pela 

quantidade de elementos. 
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Supõe-se que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. 

Existem três itens, uma das estratégias é fazer o primeiro usando o 

algoritmo da média; o segundo, pela propriedade de que a mesma média pode 

ser a medida representante de mais de uma distribuição e o terceiro item, 

também, pode ser resolvido com o algoritmo da média e, portanto, as atividades 

são interligadas. Ou ainda poderia ser feita, também, com a mudança para o 

registro gráfico. 

Poderia ser feita por aplicação direta e lógica elementar, por exemplo, 

multiplicando a média aritmética por 3 e depois encontrando três parcelas, cuja 

soma é 33, e o nível de funcionamento esperado será o de conhecimento técnico. 

Pode-se utilizar a calculadora, mas a atividade não apresenta dificuldade 

de cálculo que indique a necessidade de tal uso, portanto, poderia ser feita sem, 

tranquilamente. 

É possível que a atividade fosse resolvida por meio de um modelo ou 

escolha de um método, uma ferramenta, por exemplo, o algoritmo usado para o 

cálculo da média aritmética e uso das operações de adição, multiplicação 

subtração e divisão. 

Atividade 4: 

As notas obtidas por Carlos nas diferentes disciplinas, no 2º ano do Ensino 

Fundamental, foram as seguintes: 8,0; 6,0; 5,5; 8,0; 8,0; 6,0 e 7,5. 

a) Qual a nota média que Carlos obteve nas disciplinas? 

b) Qual é a nota mais comum? 

c) É possível dividir esse grupo de notas em dois outros grupos com exatamente 

a mesma quantidade de elementos? Se sim, justifique? Se não, o que é preciso 

fazer para obter esses dois grupos? 

Esta atividade foi adaptada de Boaventura e Fernandes (2004). O objetivo 

principal da atividade é introduzir dois novos significados: o de moda e o de 

mediana, procurando tomar o cuidado de respeitar a construção desses 

significados por meio da participação das professoras. 

Nessa primeira atividade, destaca-se que a mediana é propositalmente de 

uma distribuição com um número ímpar de elementos, pois, primeiro queríamos 
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que as professoras compreendessem que a mediana é um valor que está no meio 

da distribuição e não queríamos discutir a propriedade de que a mediana pode 

não ser um elemento da distribuição, e ainda, pode ser encontrada por meio do 

cálculo da média aritmética dos dois elementos centrais quando o número de 

elementos for par. 

No item A, esperávamos que as professoras não sentissem dificuldade 

para encontrar a média das notas, porque já tinham resolvido várias atividades 

dessa natureza. Como estratégia para resolver a questão, fariam a soma de todas 

as notas, 49 e, em seguida, dividiriam este valor por 7. Essa resolução era a mais 

esperada, por já ter sido abordada em atividades anteriores, além de fazer parte 

do cotidiano das professoras, pois elas calculam a média de seus alunos. 

No item B, pela primeira vez, introduzimos o conteúdo referente à moda. 

Procuramos utilizar o cotidiano para definir o conceito de moda, esperávamos que 

o significado de moda fosse de fácil entendimento, visto que nossos estudos 

preliminares indicam que a moda é a medida de tendência central de mais fácil 

compreensão, como citado em Fernandes e Barros (2005). 

No item C, acreditávamos que as professoras teriam dificuldade, por ser a 

primeira vez que estariam resolvendo uma questão abordando a mediana que, ao 

contrário da moda, exige uma percepção e compreensão conceitual maior, citado, 

também, em Fernandes e Barros (2005). 

Como possíveis soluções, julgávamos que as professoras, primeiro 

separariam as três notas iguais de um lado, que eram 8,0; 8,0; 8,0, e do outro 

lado, distribuíram 6,0; 6,0; 7,5 e no meio ficaria o valor 5,5. 

A estratégia de solução mais adequada era colocar as notas em ordem 

crescente ou decrescente e identificar a nota que divide o grupo de elementos em 

dois subgrupos de mesmo número de elementos, neste caso o 7,5. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

A atividade é dissertativa, é apresentada na linguagem natural e é 

necessário conhecer o algoritmo da média aritmética ou ter noção de equidade de 

um conjunto de elementos, para resolver o item A. Para os itens B e C, 
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esperávamos que os participantes pudessem participar do levantamento dos 

significados de moda e mediana. 

Para a resolução do cálculo da média aritmética, podemos simplesmente 

somar as notas e dividir a soma pelo número de notas ou podemos distribuir os 

elementos em um gráfico, marcando-se as notas e fazendo as compensações, 

equilibrando os valores. 

Para a resolução do item B, basta conhecer o significado de moda e isto 

pode ser feito com a participação do grupo, durante a discussão, de tal forma que 

a construção desse significado seja explicitado pelos próprios participantes. Isso 

também deve acontecer com o significado de mediana. 

Supomos que o saber é novo para a maior parte das professoras, segundo 

Santos (2003) “conceitos elementares de Estatística, representam para a grande 

maioria dos professores, um assunto totalmente novo”. 

Existem duas etapas para a resolução do item A, uma para a resolução do 

item B e duas para o item C. 

Se o item A fosse feito pelo uso do algoritmo da média aritmética, teríamos 

duas etapas interligadas, ou ainda, se feito com a mudança de registro para o 

registro gráfico, duas etapas: a mudança para o registro gráfico e o encontro da 

média. Para o encontro da moda, existe apenas uma etapa, também, poderíamos 

fazer a mudança para o registro gráfico e, então, teríamos duas etapas, a 

construção do gráfico e o encontro da moda por comparação. Para o item C, 

teríamos duas etapas, ordenar e encontrar o elemento que separa a distribuição 

em duas outras partes com o mesmo número de elementos. 

O item B pode ser feito por aplicação direta e lógica elementar, o item C 

exige maior organização e ferramentas para resolução, o nível de conhecimento 

esperado para o conjunto de toda a atividade é o dos conhecimentos 

mobilizáveis. 

Poderíamos utilizar a calculadora, mas também a atividade poderia ser 

feita sem a mesma. É possível que a atividade seja resolvida por meio de um 

modelo ou escolha de um método, uma ferramenta, por exemplo, o algoritmo 

usado para o cálculo da média aritmética, e cada item poderia ser resolvido por 

uma etapa. 
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Atividade 5 

O peso em kg de 9 crianças é 15, 25, 17, 19, 16, 26, 18, 19, 24. 

a) Qual é a mediana do peso das crianças? 

b) Qual é a mediana, se incluirmos o peso de outra criança que pesa 43 kg? 

c) Neste caso, qual seria a medida que melhor representaria os 10 dados? 

Esta atividade foi adaptada de Tormo (1993) e retirada da pesquisa 

elaborada por Mayém et al. (2007). O objetivo da atividade é introduzir o algoritmo 

do cálculo da mediana, quando temos um número par de elementos, utilizando 

uma atividade que apresenta, primeiro, um número ímpar de elementos para, a 

seguir, construir esse novo significado, além de discutir a influência de valores 

atípicos na média aritmética, na moda e na mediana, e a importância de ter 

conhecimento desse significado para a escolha da medida de tendência central 

mais adequada a cada situação. 

A nossa expectativa era que para a resolução do item A, as professoras 

não sentissem qualquer dificuldade, visto que haviam trabalhado este tipo de 

problema na atividade 4. 

No item B, tivemos como intenção introduzir o algoritmo do cálculo da 

mediana com um número de elementos par, tanto quanto um número ímpar de 

elementos. Acreditávamos que as professoras poderiam ter uma pequena 

dificuldade no entendimento da forma de encontrar a mediana, visto que o grupo 

já encontrou a mediana, com número ímpar de elementos, mas após a discussão 

esperávamos que isso ficasse claro. 

Tínhamos a expectativa que as professoras incluíssem o peso de 43 kg no 

conjunto de elementos, organizassem a série, como mostramos abaixo, e 

observassem que, no meio da distribuição, apareciam dois elementos (19), e aí 

iríamos discutir a influência das variáveis didáticas (nesse caso, os valores dos 

pesos) e como encontraríamos a mediana em cada caso. 

Uma estratégia para a resolução do item B é: primeiro, ordenamos os 

elementos 15, 16, 17, 18, 19, 19, 24, 25, 26, 43; como o número de elementos do 

conjunto é par, encontramos os dois valores no meio da distribuição e tiramos a 

média aritmética, portanto,    
     

 
. Logo, a mediana é igual a 19. Enfatizamos 

que a escolha dos valores é importante dentro de nossa sequência. 
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Para a resolução do item C, esperávamos que as professoras calculassem 

a média dos nove elementos, a seguir, a média dos dez elementos e 

percebessem que, com apenas um elemento, houve um aumento de mais de 10% 

na média aritmética, de modo que poderíamos discutir a influência dos valores 

atípicos no cálculo da média. 

Tínhamos a expectativa de que as professoras percebessem que a média 

poderia não ser a melhor medida a ser usada. Nessa distribuição, a moda ou a 

mediana seriam mais interessantes para o estudo dessa distribuição. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade refere-se sobre Estatística Descritiva, envolvendo a média 

aritmética, moda e a mediana e algumas propriedades: 

 O valor da média é o ponto de equilíbrio da distribuição. 

 A média é um valor que está entre os extremos da distribuição; 

 O valor da média não precisa, necessariamente, ser igual a um dos 

valores da distribuição; 

 O valor da média é fortemente influenciado pelos valores extremos; 

 A média é a medida representativa dos valores dados; 

 A moda e a mediana não sofrem influência dos valores extremos. 

A atividade é dissertativa, e é apresentada na linguagem natural, sendo 

necessário conhecer o significado da moda e da mediana, além do algoritmo da 

média aritmética e seu significado para resolver satisfatoriamente a atividade. 

Para a resolução do item A, basta ordenar os elementos e, a seguir, 

apontar a mediana; para a resolução do item B, é preciso incluir mais um valor, o 

43 e encontrar o valor da mediana. Para o cálculo da média aritmética, podemos 

simplesmente somar os pesos e dividir a soma pelo número de crianças, ou 

distribuir os elementos em um gráfico, marcando os pesos e fazendo as 

compensações, equilibrando os valores. 

Supomos que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. Existem três itens; no primeiro, são 

duas etapas a ordenação e o apontamento da mediana; para o item B, temos três 

etapas a inclusão do novo elemento, encontrar a posição da mediana e a 
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indicação da mediana; o item C obriga o participante a resolver em quatro etapas, 

pois precisa encontrar a mediana no item A, a mediana no item B e a média 

aritmética e verificar o efeito do valor atípico em cada uma das medidas para 

identificar a melhor medida para representar a distribuição que não pode. 

Não pode ser feita por aplicação direta e lógica elementar; e o nível de 

funcionamento esperado em toda a atividade é o dos conhecimentos disponíveis. 

Podemos utilizar a calculadora, mas é possível ser resolvido sem seu uso; 

assim, é possível que a atividade seja resolvida por meio de um modelo ou 

escolha de um método ou uma ferramenta, por exemplo. 

Atividade 6 

Observe o gráfico de colunas que mostra as vendas de sanduíches X-tudo de 

uma lanchonete ao longo de 6 meses no ano passado: 

 
a) Dê um valor aproximado do número médio de sanduíches X-tudo que são 

vendidos por mês. 

b) Dê um valor aproximado da mediana do número de sanduíches que foram 

vendidos por mês. 

FIGURA 8: Distribuição de vendas de Sanduíches X-Tudo 

Esta atividade foi adaptada de Zowojeswki (1986) e retirada do trabalho de 

pesquisa elaborado por Mayén et al. (2007). O seu objetivo da atividade é, 

sobretudo, mudar o registro de representação para ampliar o significado dos 

conhecimentos de média aritmética e mediana. 
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Nessa atividade para a resolução do item A, não acreditávamos que as 

professoras sentissem dificuldades no cálculo da média aritmética, esperávamos 

que elas fizessem a adição do número de sanduíches vendidos em cada mês e, a 

seguir, dividiriam pelo número de meses. 

Na resolução do item B, acreditávamos que alguma participante tivesse 

dificuldade no entendimento do gráfico. A escolha da variável (os valores dos 

sanduíches vendidos) tem a intenção de facilitar a resolução e o entendimento, 

pretendíamos discutir outras possibilidades, proporcionando às professoras a 

construção do conhecimento. 

Além disso, pode-se mudar para outro registro, de tabelas por exemplo, 

mas acreditamos que o gráfico apresenta os valores necessários para a resolução 

de forma tão clara que isto não apresentaria nenhum ganho de entendimento à 

questão. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade pertence à Estatística Descritiva e envolve a média 

aritmética e a mediana. 

A atividade é dissertativa, e é apresentada por meio do registro gráfico, é 

necessário conhecer o algoritmo da média aritmética ou ter noção de equidade de 

um conjunto de elementos, além de conhecer a mediana e compreender a leitura 

de gráficos. 

Para a resolução do cálculo da média aritmética, simplesmente podem ser 

somadas as quantidades de sanduíches e dividir pelo número de meses, ou 

ainda. pode-se, também, encontrar a média aritmética equilibrando a quantidade 

de sanduíches, retirando dos meses que venderam maior quantidade e colocando 

nos que venderam menor quantidade. 

Supõe-se que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. 

Uma das estratégias seria a soma dos sanduíches e a divisão por 6, sendo 

estas, portanto, atividades interligadas, ou ainda, pode-se ir equilibrando as 

quantidades, retirando das maiores colunas e colocando nas menores. 



33 
 

Pode ser feita por aplicação direta e lógica elementar, e o nível de 

funcionamento esperado é dos conhecimentos técnicos. 

Podemos usar a calculadora, mas as atividades não apresentam 

dificuldade de cálculo que indiquem a necessidade do uso da calculadora, 

portanto, poderia ser feita sem a mesma. É possível que a atividade seja resolvida 

por meio de um modelo ou podemos escolher um método, uma ferramenta. 

Para o item B podemos apenas colocar em ordem e calcular a média 

aritmética dos valores centrais, ou mudar o registro para o numérico, colocar em 

ordem crescente e encontrar a média aritmética dos termos centrais. 

Atividade 7 

Um professor deu a nota a seus alunos utilizando os seguintes conceitos: 

I = Insatisfatório; S = Satisfatório, B = Bom, E = Excelente. Abaixo observamos os 

conceitos estabelecidos para dois grupos de alunos: 

G1 I S S B B E E I I I S S S B E E I S S E E E E 

G2 E E I I S B S B I I E B S E I B B I I S S I E 

a) Que grupo obteve os melhores conceitos? 

b) Qual seria o a medida mais apropriada para representar estes dados? 

Justifique a sua resposta. 

Esta atividade foi adaptada do trabalho de Godino (1999) e retirada da 

pesquisa elaborada por Mayén et al. (2007). O objetivo da atividade é discutir o 

uso das medidas de posição central, com variáveis qualitativas, quando há 

significado ou, não, dentro de um contexto estudado, além de apresentar os 

dados por meio de tabela. 

Nesta atividade, no item A, esperávamos que as professoras entendessem 

que, como a variável é qualitativa, não fazia sentido, nesse caso, calcular a média 

aritmética. Quando perguntado qual o grupo obteve os melhores conceitos, seria 

necessário fazer uma contagem para se observar que grupo obteve o maior 

número de melhores conceitos. Nesse sentido, é bom que se destaque que 

quando a distribuição envolver variável qualitativa ordinal, podemos calcular a 

mediana, já que esta medida leva em consideração a posição dos dados 

ordenados e não seus valores numéricos. 
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Na análise da medida apropriada para representar a distribuição, no item 

B, passa pelo conhecimento do significado de tipos de variáveis e a observação 

de que não teria significado encontrar a média aritmética nesse caso. Logo, nessa 

atividade, a medida que poderia representar esta distribuição é a moda ou a 

mediana. 

Não tínhamos certeza se todas as professoras conseguiriam identificar 

essa característica na atividade logo de início, mas acreditávamos que, com a 

discussão das respostas, isso ficaria claro para elas. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade é da Estatística Descritiva que envolve uma variável 

qualitativa e a utilização das medidas de tendência central nesse tipo de variável. 

A atividade é dissertativa, e é apresentada por meio de tabela. É 

necessário conhecer o significado das variáveis qualitativa e quantitativa e 

observar a adequação da medida, para representar os dois conjuntos de valores. 

Supomos que o saber seja novo para a maior parte das professoras, como 

uma possível estratégia para a resolução do item A, poderíamos fazer uma 

contagem dos conceitos e verificar o grupo que obteve a maior quantidade dos 

melhores conceitos, a partir dai responder à atividade. 

Para o item B, seria necessária uma análise da distribuição e a verificação 

das medidas que fazem sentido na questão. 

A atividade toda exige um conhecimento mais amplo das medidas de 

tendência central, pois é necessário conhecer não só essas medidas, mas os 

tipos de variáveis utilizadas. O nível de conhecimento esperado é o nível de 

funcionamento dos conhecimentos disponíveis. 

Atividade 8 

Há 10 pessoas num elevador, 6 mulheres e 4 homens. A média do peso das 

mulheres é 60 kg, e a média do peso dos homens é 80 kg. Determine a média do 

peso das 10 pessoas que se encontram no elevador. 

Esta atividade foi adaptada da pesquisa de Batanero (2000). O objetivo da 

atividade é trabalhar com a média ponderada. 
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Esperávamos que as professoras percebessem que, para calcular a média 

do total dos pesos das pessoas, era necessário multiplicar      (média do 

pesos das seis mulheres) e      (média dos pesos dos quatro homens) 

adicionar            , a seguir, dividir a soma por 10,          , logo, 

68 é a média do pesos das dez pessoas. 

Acreditávamos que pudesse aparecer, como estratégia de resolução 

calcular a média aritmética da soma das médias do grupo das mulheres e média 

do grupo dos homens. Enfim, acreditávamos que algumas professoras fariam o 

cálculo correto e parte das professoras poderia adicionar as duas médias parciais, 

dos homens e das mulheres e dividir por 2, o que resultaria em um cálculo errado. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade pertence à Estatística Descritiva que envolve a média 

aritmética e o significado de ponderabilidade. 

A atividade é dissertativa, e é apresentada por meio de linguagem 

natural,devem ser conhecidos os tipos e os significados das variáveis, além de 

noção sobre ponderabilidade. 

Para a resolução do cálculo da média aritmética, devemos tomar o cuidado 

de não somar a médias do peso das mulheres e do peso dos homens e dividir por 

2, isto implicaria um erro porque as médias dos homens e das mulheres são de 

grupos, cujas quantidades são diferentes. Portanto, se as médias não forem 

iguais, deveremos ter o peso total das pessoas para encontrar a resposta correta. 

Supõe-se que o saber é antigo, mas existe a possibilidade de algum 

participante não o conhecer completamente. Uma das estratégias consiste em 

resolver em quatro etapas: encontra-se o produto da média dos homens pelo 

número de homens; o produto da média das mulheres pelo número das mulheres; 

em seguida, somam-se esses valores e divide-se o resultado por dez, que é o 

número total de pessoas encontrando, assim, a resposta correta. Não pode ser 

feita por aplicação direta e lógica elementar, e o nível de funcionamento esperado 

é o dos conhecimentos mobilizáveis. 

Podemos utilizar a calculadora, mas a atividade não apresenta dificuldade 

de cálculo que indique a necessidade do uso da calculadora, portanto, poderia ser 
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feita sem a mesma. É possível que a atividade seja resolvida por meio de um 

modelo ou pela escolha de um método, uma ferramenta, por exemplo. 

Atividade 9 

A distribuição das bebidas preferidas pelos alunos de uma turma do 2º ano do 
Ensino Médio, de uma escola secundária, é definida pela tabela seguinte: 

Tabela da distribuição das bebidas preferidas pelos alunos 

TIPOS DE BEBIDAS NÚMERO DE ALUNOS 

Água 3 

Refrigerante 9 

Suco 6 

Leite 2 

Encontre se for possível, os valores da média, mediana e da moda das bebidas 
preferidas pelos alunos da turma. 

 

Atividade 10 

Perguntou-se aos alunos de uma escola, do 1º ciclo, quantos irmãos tinham. A 
partir das respostas obtidas, construiu-se o seguinte gráfico: 

Distribuição dos alunos segundo o número de irmãos 

 

Números de Irmãos 

Observando o gráfico: 

a) Determinar a média do número de irmãos dos alunos da escola. 
b) Indique a moda do número de irmãos dos alunos da escola. Justifique sua 
resposta. 
c) Determine a mediana do número de irmãos dos alunos da escola. Justifique 
sua resposta. 
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Estas atividades foram adaptadas de Boaventura e Fernandes (2004) O 

objetivo da atividade 9 é discutir o uso das medidas de tendência central com as 

variáveis qualitativas, quando há significado, ou não, dentro de um contexto 

estudado. 

Embora os sujeitos investigados por Boaventura e Fernandes (2004) 

tenham apresentado muitas dificuldades a respeito da possibilidade ou 

impossibilidade dos cálculos da média aritmética, moda e mediana com variável 

qualitativa. Acreditávamos que as professoras conseguissem resolver as 

atividades, possivelmente, teriam algumas dúvidas, mas esperávamos conseguir 

esclarecê-las ao final da resolução. Ressaltamos que, em nossa pesquisa, 

utilizamos os mesmos valores para representar a frequência das bebidas, contudo 

não utilizamos o gráfico como representação, e, sim, uma tabela. 

Segundo os níveis de funcionamento dos conhecimentos de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade é da Estatística Descritiva, envolve uma variável qualitativa 

e a aplicação das medidas de tendência central neste tipo de variável. 

A atividade é dissertativa, e é apresentada por meio de tabela. É preciso 

conhecer o significado das variáveis qualitativa e quantitativa, reconhecer as 

frequências na tabela e observar a adequação da medida para representar o 

estudo. 

Supõe-se que o saber é de conhecimento das professoras, porém não 

sabemos mensurar até que ponto as professoras têm esse domínio. Existem duas 

etapas, o levantamento dos conceitos e a indicação da medida. 

Pode ser feita por aplicação direta e lógica elementar, e o nível de 

funcionamento esperado é o dos conhecimentos mobilizáveis. 

A atividade 10 também foi adaptada de Boaventura e Fernandes (2004). O 

objetivo é introduzir a ideia da importância de reconhecer a frequência em uma 

distribuição, procurando construir esse conhecimento de forma que seja 

significativo ao participante, e revisar as propriedades da média aritmética, moda 

e mediana. 
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Esperávamos que as professoras compreendessem a ideia da frequência 

no gráfico da atividade, sem o que não teriam condições de encontrar o valor da 

moda, média aritmética nem da mediana. 

Uma das estratégias era mudar o registro e calcular a média aritmética do 

número de irmãos. Para encontrar a moda, esperávamos que as professoras 

tivessem condições de identificar a resolução no próprio gráfico, visto que parece 

claro o resultado da moda. 

Para o cálculo da mediana, a expectativa era que elas colocassem em 

ordem crescente de número de irmãos e com o algoritmo encontrassem seu valor. 

Ao final da resolução, iríamos comentar cada uma das propriedades da 

média aritmética, moda e mediana, que já foram discutidas. 

Segundo os níveis de funcionamento do conhecimento de Robert (1998), 

podemos fazer a análise: 

Esta atividade é da Estatística Descritiva que envolve a média aritmética, 

moda e a mediana. 

A atividade é dissertativa, é apresentada por meio de registro gráfico. É 

necessário conhecer o algoritmo da média ou ter noção de equidade de um 

conjunto de elementos, além de ter compreensão da leitura de gráfico e da 

distribuição de frequência. 

Para a resolução do cálculo da média aritmética, é necessário considerar a 

frequência do número de irmãos, logo, o participante deve tomar o cuidado de 

multiplicar o número de alunos pelo de irmãos. No caso da mediana, devemos 

considerar o número de alunos, que é apresentado no gráfico. No caso da moda, 

acreditamos que seja mais fácil, pois é só identificar a maior frequência. 

O saber exige um conhecimento que poderá apresentar uma dificuldade 

para a resolução da atividade, pois o gráfico representa uma distribuição de 

frequências. 

Existem quatro etapas, multiplicar o número de irmãos pela quantidade de 

alunos, somar todos esses produtos, somar as frequências e, finalmente, dividir a 

primeira adição pela soma das frequências. Ou ainda, se feito, com a mudança de 

registro para o registro de tabela, cinco etapas. A mudança para o registro de 

tabela, a soma das frequências, o produto das frequências pelo número de 
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irmãos, a soma desse produto e, por fim, a divisão do produto das frequências 

pelo número de irmãos dividido pela soma das frequências. 

Não é possível resolver por aplicação direta e lógica elementar. O nível de 

funcionamento esperado de toda a atividade é dos conhecimentos disponíveis. 
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