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Resumo 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar se a utilização da metodologia de 

ensino WebQuest, permite a introdução do letramento estatístico aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos da 3º série do Ensino Médio, numa escola 

pública da rede estadual paulista. A metodologia de pesquisa adotada foi o 

Design experiments, porque permite ao professor atuar como professor e 

pesquisador e ainda, ao realizar um experimento, reflita sobre o ensinar e o 

aprender propondo seu aprimoramento. Para isso, foi elaborada uma 

sequência didática utilizando as atividades propostas pelo ENCCEJA no 

letramento estatístico. Na verificação do aprendizado, os alunos por meio da 

WebQuest, “Conhecendo a Região Onde Você Vive”, utilizaram uma planilha 

eletrônica, para a construção das representações gráficas; no estudo dos 

problemas encontrados na região, um editor de texto para a produção de um 

documento com as soluções propostas e na socialização do conhecimento 

realizaram um seminário utilizando um editor de apresentações. Este estudo 

aponta que é possível utilizar uma WebQuest na introdução do letramento 

estatístico com os alunos da E.J.A. 

 

 

 

Palavras-chave: WebQuest, Educação de Jovens e Adultos, Letramento 

Estatístico. 

  



 

 

Abstract 

 

 

This research aims to verify whether the use of WebQuest teaching 

methodology allows the introduction of the statistical literacy of students in the 

Education of Young Adults and the 3rd year of high school, a public school in 

the state public network. The research methodology adopted was to design 

experiments, because it allows the teacher to work as a teacher and researcher 

and also to perform an experiment, reflect on teaching and learning by 

proposing its improvement. For this, we developed a didactic sequence using 

the proposed activities by Encceja in statistical literacy. In the verification of 

learning, students through the WebQuest, "Knowing the Region Where You 

Live", to use a spreadsheet, for the construction of graphical representations, 

the study of problems encountered in the region, a text editor to produce a 

document with proposed solutions and the socialization of knowledge held a 

seminar using a presentation editor. This study shows that it is possible to use a 

WebQuest to introduce the statistical literacy with the students of the EJA 
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INTRODUÇÃO 

 

Trabalho há quinze anos na Rede Estadual Paulista e nos últimos cinco 

anos como professora efetiva de Matemática. Durante todo este tempo, tenho 

participado das capacitações realizadas pela Secretaria da Educação em 

momentos distintos, primeiro como professora de Ciências e Matemática, 

depois como Coordenadora Pedagógica da área. Paralelamente procuro me 

atualizar, voltando aos bancos escolares onde conclui o curso de 

complementação pedagógica com habilitação em administração e supervisão 

escolar (UNG - 1998) e especialização em Matemática (UNICSUL – 2007).  

Em oito anos como coordenadora pedagógica, acompanhei a 

capacitação e a prática pedagógica de professores, e constatei a dificuldade do 

professor de matemática em propor atividades interdisciplinares de conteúdos 

matemáticos, a utilização da sala de informática e o uso da Internet.  

No curso de especialização – lato sensu, por meio da disciplina 

Informática na Educação, entrei em contato com a WebQuest, que segundo 

Bernie Dodge, seu criador, trata-se de “uma atividade investigativa em que 

alguma ou toda informação em que os alunos interagem provém da internet”. 

Também, pode-se dizer que “WebQuest é uma atividade didática, estruturada 

de forma com que os alunos se envolvam no desenvolvimento de uma tarefa 

investigativa usando principalmente recursos da internet” (ABAR e BARBOSA – 

2008, p. 11).  

A WebQuest tornou-se tema da monografia apresentada como exigência 

parcial para a conclusão do curso de especialização, com o título “A WebQuest 

em aula de Matemática – Um trabalho interdisciplinar” (RIBACIONKA – 2007, 

P.1). A partir dela, visualizei uma nova perspectiva para o ensino de 

matemática, pois viabiliza a utilização da sala de informática pelo professor de 

matemática e torna a aprendizagem mais dinâmica e motivadora para o aluno. 

É também, um exemplo, de como o professor de matemática pode idealizar 
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uma atividade interdisciplinar dos conteúdos e obter significativos resultados 

para a aprendizagem (RIBACIONKA, ARAUJO E NASCIMENTO – 2008, p. 62)  

A metodologia WebQuest é baseada na convicção que aprendemos 

mais e melhor com os outros do que sozinhos; de modo que aprendizagens 

significativas são resultados de atos de cooperação sendo esta a base do 

trabalho cooperativo (FREINEIT – 2000, p. 42). 

Em continuidade aos estudos da monografia, criei e realizei uma 

WebQuest para alunos da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da 

rede estadual paulista, com o objetivo de contribuir na profissionalização e 

formação destes alunos e verificar se por ela é possível a introdução ao 

letramento estatístico. 

A atividade foi desenvolvida durante o horário de aula regular, no 

laboratório de informática com a professora de Matemática da turma, na Escola 

Estadual Gabriela Mistral – Escola de Tempo Integral1. 

Para uma escola moderna e preocupada com os desafios que surgirão 

na vida de nossos alunos, exige-se uma constante capacitação do professor. A 

profissionalização do ensino e a formação dos professores tem sido objeto de 

estudo, tanto para o trato das políticas públicas, como para os pesquisadores 

de novas ideologias (TARDIF – 2000, p.6).  

O computador está ao alcance de professores a alunos, e isso faz que o 

professor sinta a necessidade de reaprender a ensinar, a buscar formas de 

fazer com que o computador seja um aliado não só no preparo das aulas, mas 

também que seja parte da aula, o laboratório de informática não pode ser um 

desconhecido e sim mais uma forma de ensinar e aprender. (MORAN-2004, p. 

3 e 5). 

O presente trabalho pretende colaborar na solução da problemática da 

utilização da sala de informática, por parte do professor com o uso de uma 

                                                           
1
 Resolução SE 89 de 09/12/2005 – Dispõe sobre a Escola de Tempo Integral 
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WebQuest e com um tema matemático importante para os alunos da E.J.A. e 

foi estruturado em: 

Capítulo 1 esclarecimentos sobre o tema do presente experimento e a 

questão de pesquisa que o envolve. 

No Capítulo 2 as explanações sobre a internet na educação, o que se 

entende sobre WebQuest, seus objetivos e história; como se estrutura uma 

WebQuest e sua construção. As relações entre a WebQuest aprendizagem e o 

professor. Trazendo também, a taxonomia2 dos objetivos educacionais e a 

aprendizagem colaborativa, uma vez que o professor ao criar uma WebQuest 

deve ter tais conceitos em mente para propor atividades aos seus alunos de 

maneira a atingir os níveis mais altos de aprendizagem. 

Para o Capítulo 3 apresento a estatística que é o tema matemático 

envolvido nesta pesquisa com o foco na análise exploratória de dados para o 

letramento estatístico. Acrescento ainda, os estudos referentes ao PCNEM e o 

ENCCEJA, pois estou realizando este experimento com os alunos da E.J.A. O 

ele de ligação entre as atividades propostas no ENCCEJA com as orientações 

do PCNEM e a WebQuest são os computadores, assim sendo discorro sobre a 

estatística e os computadores; procuro com isso alcançar uma aprendizagem 

significativa, portanto os esclarecimentos sobre ela não poderia deixar de ser 

mencionada. Há também, a revisão bibliográfica em que faço um relato de 

dissertações e teses de mestrados e doutorados os quais possuem pontos 

comuns; quanto a WebQuest, a metodologia de pesquisa utilizada, quanto ao 

conhecimento estatístico a aprendizagem colaborativa e a interação entre 

pares. 

A metodologia de pesquisa Design experiments, está apresentada no 

Capítulo 4, este experimento foi dividido em duas fases que são a “elaboração” 

que envolve o planejamento de todas as atividades a serem realizadas pelos 

alunos e a criação da WebQuest “Conhecendo a região onde você vive” com 

seus objetivos e sua apresentação; e também, a fase de “experimentação” que 

                                                           
2
 Taxonomia (do Grego tassein = "para classificar" e nomos = lei, ciência, administrar) 
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surge como uma avaliação das atividades realizadas pelos alunos durante a 

fase de “elaboração” com a utilização dos computadores. 

Os procedimentos metodológicos estão elencados no Capítulo 5 com a 

caracterização dos sujeitos, escola e alunos, a coleta de dados e a descrição 

de como ocorreram às atividades realizadas tanto na fase da elaboração como 

na fase de experimentação. 

A Análise das Atividades estão no Capítulo 6 e foram organizadas 

quanto ao letramento estatístico e a realização da WebQuest, no uso da 

planilha eletrônica, do editor de texto e de apresentação. Nas considerações 

finais respondo ao questionamento inicial e concluo que é possível a introdução 

do letramento estatístico para os alunos da E.J.A., na terceira série do Ensino 

Médio, de uma escola da rede pública estadual. E sugiro uma nova proposta 

para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1 - PROBLEMÁTICA 

 

1.1 TEMA 

 

Os alunos da E.J.A. são pessoas que possuem dificuldades em trabalhar 

ou estudar utilizando os meios tecnológicos. A escola torna-se para muito deles 

a primeira ou única maneira de ter acesso aos computadores, enriquecer seus 

conhecimentos e aperfeiçoar sua vida profissional.  

De modo que o uso inteligente do computador pode realizar mudanças 

no sistema de ensino e ser usado pelo aluno para construir conhecimento 

(VALENTE – 1997, p. 3.). Mas o computador não deve ser utilizado como um 

motivador sem fim, ele está ao lado das tecnologias que auxiliam o professor 

na obtenção de sucesso de seus alunos (VALENTE – 1997, p. 3).  Este 

princípio adquire um maior grau de importância tratando-se de alunos da E.J.A. 

O professor possui o desafio de encontrar uma forma inteligente de 

utilizar o computador com temas matemáticos e os alunos da E.J.A. Neste 

trabalho o tema matemático escolhido foi à estatística. 

O ensino da estatística está se inserindo desde os primeiros anos de 

escolaridade até o ensino superior com o enfoque da analise exploratória de 

dados; este fato tem-se afirmado com o advento dos computadores (GODINO 

E BATANERO – 1991, p. 1). A meu ver, realizar a introdução do letramento 

estatístico com a utilização de uma ferramenta computacional (Excel3) com os 

alunos da E.J.A., é uma maneira de usar o computador de forma inteligente. 

Lima (2005) e Lima (2009) utilizaram, em suas dissertações, ferramentas 

computacionais, de forma inteligente, em diferentes etapas do ensino e 

obtiveram êxito em suas pesquisas. 

Rodrigues (2009, p. 148) aponta a necessidade do professor apresentar, 

desde os primeiros anos da escolaridade, atividades envolvendo problemas 

                                                           
3
 Planilha eletrônica 
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estatísticos, com a utilização dos computadores, assim o aluno poderá 

construir seus conhecimentos ao longo da vida escolar.  

Os alunos da E.J.A. já não possuem tanto tempo assim, por não terem 

conseguido concluir seus estudos em idade própria, tornando ainda mais 

importante à utilização dos computadores para enriquecer o aprendizado da 

estatística e sua familiarização. 

No trabalho ora apresentado foi criada, uma WebQuest, pois é uma 

forma de ajudar o professor a utilizar os recursos da internet com criatividade e 

critério (JUNIOR, 2009 - p.105). Na WebQuest o aluno da E.J.A. foi convidado 

a consultar nos sites4 da Prefeitura do Município de São Paulo os dados da 

região onde mora, com o objetivo de propor soluções para os problemas 

enfrentados no dia a dia, e posterior entrega um documento a Regional do 

Bairro, utilizando o editor de textos, Word5, buscando contribuir uma melhoria 

na qualidade de vida dos moradores. Para o aluno propor soluções ele deve, 

por meio dos dados pesquisados, construir representações gráficas, utilizando 

uma planilha eletrônica, no caso Excel, e analisá-las para ter subsídios em 

suas propostas de soluções e ao final deverá expor suas ideias num seminário 

com a ajuda de um editor de apresentações (PowerPoint6·). 

Segundo Dodge (1995), o criador da WebQuest, esta é uma metodologia 

de ensino onde o aluno é convidado a fazer uma pesquisa orientada, 

utilizando-se de sites confiáveis, escolhidos e testados pelo professor. Esta 

pesquisa, que o aluno fará, será realizada em sala de aula, na presença do 

professor com seu acompanhamento na orientação das tomadas de decisões 

dos alunos. Uma WebQuest é aplicada pelo professor num sistema de aula 

presencial. A WebQuest deve ter as respectivas etapas: introdução, tarefa, 

                                                           
4
.http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/ars/jacana_tremembe/2008/12/0005 e 

http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06  

 

5
 Editor de textos 

6
 Permite e apresentação de slides eletronicamente 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/ars/jacana_tremembe/2008/12/0005
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
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processo, recursos, avaliação e conclusão. Os alunos deverão executá-las 

para atingir os objetivos por ela proposta.  

Uma WebQuest deve explorar os níveis de aprendizagem mais elevados 

do domínio cognitivo (JUNIOR, 2009 - p.107). Para atingir os níveis mais 

elevados do domínio cognitivo, segundo Churches (2009, p.5) propõe que o 

professor deva realizar atividades que priorizem a colaboração. 

Bloom (1956) apud (Marzano,2005, p.1) na taxonomia dos objetivos 

educacionais diz que ao idealizar uma tarefa, o professor, poderá atingir as 

capacidades cognitivas mais elevadas se utilizar os verbos: conhecer, 

compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. 

Na WebQuest proposta o aluno deverá trabalhar colaborativamente, 

construir representações gráficas, sintetizar ideias, propor soluções, apresentá-

las eletronicamente, acompanhadas de um texto explicativo. Com esta 

atividade os verbos da tarefa a ser executada são: conhecer, compreender, 

aplicar, analisar e sintetizar, desta forma buscou atingir as capacidades 

cognitivas mais elevadas dos alunos e atingir os objetivos educacionais. 

O professor utilizando a metodologia de ensino WebQuest, em que o 

aluno será convidado a utilizar a internet e consequentemente o computador, 

possibilitará a introdução ao letramento estatístico e poderá viabilizar a 

aprendizagem de forma dinâmica, enriquecendo a vida profissional tanto do 

professor como a de seus alunos. 

Para analisar a pesquisa ora apresentada, utilizamos a metodologia de 

pesquisa design experiments, que consiste em realizar um experimento e 

propor seu aprimoramento de tal forma que os problemas surgidos sejam 

minimizados. 

Segundo Fortes (2007, p. 24) o objetivo do design experiments é refletir 

sobre o ensinar e o aprender porque permite ao pesquisador rever e propor o 

aprimoramento do experimento realizado.  

Para Collins (2004, p.4) o design experiments permite ao pesquisador 

atuar como pesquisador e professor. 



8 

 

No auxilio das análises o experimento foi filmado e fotografado. Desta 

forma, o pesquisador poderá observar as atitudes e intervenções realizadas 

não só pelos alunos, mas também pelo professor. 

Para a análise do experimento o pesquisador deve tratar a sala de aula 

como um laboratório e observar as interações entre alunos-alunos, alunos-

professor e alunos-conteúdo estudado. Estas interações são as variáveis do 

sistema que podem determinar ou não o sucesso do experimento. 

O experimento foi dividido em duas partes: fase da elaboração e a 

segunda parte que é a fase de experimentação. 

Na fase da elaboração houve as seguintes etapas: 

 a) sondagem com a finalidade de descobrir o grau de conhecimento e 

envolvimento dos alunos com os computadores e a estatística;  

b) criação da WebQuest “Conhecendo a região onde você vive”;  

c) iniciar o letramento estatístico com a construção das representações 

gráficas com lápis, régua e papel;  

d) preparar e aplicar uma capacitação com os aplicativos envolvidos na 

WebQuest que são Excel, Word, e PowerPoint. 

A fase de experimentação foi organizada em cinco aulas da seguinte 

forma:  

a) acessar a WebQuest “Conhecendo a região onde você vive”;  

b) pesquisar nos sites pré-determinados os dados para a construção das 

representações gráficas, utilizando o Excel;  

c) preparar uma apresentação com o PowerPoint dos problemas e suas 

possíveis soluções;  

d) com o Word preparar um texto/síntese que seria entregue na Regional 

Jaçanã/Tremembé;  
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e) realizar a apresentação/seminário e entregar o texto digitado e 

impresso.  

E resta uma pergunta: será que esta WebQuest, em que o aluno utilizará 

os computadores para a pesquisa de dados, para construir representações 

gráficas, preparar apresentações e síntese por meio de texto digitado 

viabilizará a introdução do letramento estatístico? 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Trabalhando na E.J.A. há quatro anos, tenho dificuldades em encontrar 

material destinado para este público. Um público com problemas específicos, 

pois são pessoas adultas com idade mais avançada, que já passaram pela 

escola há alguns anos e estão retornando; outros jovens que possuem um 

histórico de fracasso no ensino regular e todos juntos procuram terminar o 

ensino básico na esperança de melhores condições de vida e empregabilidade. 

A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo implantou um currículo 

oficial para as escolas públicas com o objetivo de unificar o ensino no estado 

de São Paulo por meio das Apostilas e Caderno do Professor, mas não 

ofereceu material para o trabalho da E.J.A. Há orientações para que o 

professor faça adaptações do material destinado ao ensino médio regular para 

o ensino de E.J.A. o que, a meu ver, mostra um respeito às especificações de 

cada escola, mas por outro lado é um ensino sem rumo, sem objetivo próprio 

para todo estado de São Paulo. 

Há o ENCCEJA – Exame Nacional de Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos, que traz orientações sobre o conteúdo à ser trabalhado com 

este público. Mas seu objetivo é proporcionar recursos para que alunos fora do 

ensino regular possam obter uma certificação de conclusão da escola básica 

por meio de provas e ou aferições realizadas anualmente com o propósito de 

unificar o ensino para este público a nível nacional. (BRASIL - Livro do 

professor – 2009, p. 19). 
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No material disponível para o professor e aluno no Ensino Médio, no site 

do ENCCEJA, não encontramos atividades que envolvam a internet. 

Em nossa revisão bibliográfica até o momento, não pudemos detectar 

trabalhos que envolva esta tríade E.J.A. +INTERNET + ESTATÍSTICA. Então 

emerge como questão de pesquisa a seguinte indagação: 

Em que medida a utilização da metodologia WebQuest permite a 

introdução do letramento estatístico dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos da 3º série do Ensino Médio, em uma escola pública da rede 

estadual paulista?  

Para responder tal questão elaboro uma seqüência de atividades, que 

teve como conteúdo matemático a introdução do letramento estatístico, 

utilizando as atividades propostas no livro para o aluno do ENCCEJA. Para a 

construção das representações gráficas foi utilizado o Excel, para publicação 

das conclusões foi utilizado o Word e para a socialização do conhecimento 

adquirido pelos alunos uma apresentação em PowerPoint. Estas atividades 

foram propostas por meio de uma WebQuest (uma metodologia de ensino). 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa estão 

consubstanciados no design experiments, pois permite que o professor atue 

como pesquisador e professor. A pesquisa possui duas fases distintas, fase da 

elaboração e fase de experimentação. 

Durante a fase de experimentação os alunos foram observados quanto 

ao seu envolvimento com o tema proposto, se assimilaram o conteúdo, se 

houve o cumprimento dos prazos estabelecidos, se utilizaram os aplicativos 

Excel, Word e PowerPoint na execução das atividades com o professor em 

sala de aula. 
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CAPÍTULO 2 - SOBRE WEBQUEST 

  

Neste capítulo será explicado sobre a internet na educação,o que se 

entende por WebQuest, seus objetivos, história, estrutura e construção. Há 

ainda as relações entre aprendizagem e WebQuest, o professor e a WebQuest, 

a taxonomia de Bloom e a aprendizagem colaborativa. 

 

2.1 INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 

A internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios 

pedagógicos para as universidades e escolas (Moran – 2004, p. 9). 

Professores acessando a rede para complementar suas aulas e ou seus 

conhecimentos; alunos também o fazem com o intuito de conversar com os 

amigos, obter informações dos mais diversos assuntos e realizar algumas 

atividades escolares. Gestores a utilizam para a organização da escola e 

obtenção de informações ou orientações. Para Gava (2008, p. 1) é  

   

 

 

 

É possível afirmar que é a rede mundial de computadores interligados 

em que pode-se postar, acessar e compartilhar informações. 

Segundo Moran (2004, p.2) o ensinar e o aprender estão sendo desafios 

como nunca antes, já que o professor não é o único detentor do conhecimento, 

pois informações são facilmente obtidas por meio da internet e assim os alunos 

podem adquirir conhecimento.  

As relações nas escolas, também, estão mudando com o advento da 

internet, pois as aulas não precisam ser presenciais e mais uma vez o 

Considerada a rede das redes. Ela significa muitas redes de comunicação 
diferentes, que são dirigidas e operadas por uma grande quantidade de 
organizações, que estão ligadas e interconectadas coletivamente para 
formar a Internet. Ela pode permitir a comunicação, compartilhamento de 
recursos e dados com pessoas ao redor do mundo. A internet é uma rede 
de computadores que interliga milhões de usuários em todo o mundo. Não 
é uma rede de computadores única, mas um grupo de redes 
hierarquizadas. Gava (2008, p.1). 
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professor esta em cheque, ou seja, precisando repensar sua postura em sala 

de aula e proporcionar formas de ensino que sejam realmente eficazes. 

   

 

 

  

Para o professor a internet é uma concorrência desleal, pois o aluno 

pode obter informações mais rápidas e atuais, de forma mais dinâmica, uma 

vez que na internet estão associados sons, imagens coloridas movimentadas e 

ou manipuladas de maneira que encante o aprendiz. O professor em sala de 

aula tradicional, somente com apagador e giz, por mais que tenha uma ótima 

expressão, não o faz com a mesma agilidade e beleza. 

 

 

 

 

Nas interações entre professor e aluno, o professor utilizando-se de sites 

confiáveis, tem ao seu dispor informações de todo o mundo, para proporcionar 

ou organizar atividades que façam o aluno a buscar informações e assim 

construir seus conhecimentos. Atividades elaboradas por meio de WebQuest 

estão inseridas neste contexto. O professor passa a ser o mediador desse 

conhecimento e o aluno assume uma postura diferente. Gava (2008, p.4). 

Para que o aluno alcance sua autonomia, que saiba trabalhar 

colaborativamente, o professor precisa ter uma formação diferente daquela que 

hoje encontramos na maioria das escolas.  

As interações entre os alunos são marcadas pela colaboratividade, pois 

terão uma busca em comum e a comunicação permitida entre eles, na rede, 

possibilita o trabalho colaborativo e as distâncias não são problemas, pois 

poderão fazer as atividades de qualquer lugar, desde que estejam interligados 

na rede mundial de computadores. Gava (2008, p. 4). 

Ainda existe a possibilidade de comunicação entre os especialistas do 

tema a ser pesquisado como, por exemplo, se estiverem realizando uma 

pesquisa sobre uma obra de arte, os alunos poderão obter informações com o 

Só pode-se educar para a autonomia, para a liberdade, com autonomia e 
liberdade. Uma das tarefas mais urgentes é educar o educador para uma 
nova relação no processo de ensinar e aprender, mais aberta, participativa, 
respeitosa do ritmo de cada aluno, das habilidades específicas de cada um. 
Moran(1997, p.2) 

É importante ser professor-educador com um amadurecimento 
intelectual, emocional e comunicacional que facilite todo o processo de 
organização da aprendizagem. Pessoa aberta, sensível, humana, que 
valorize a busca, o estímulo, o apoio, capazes de estabelecer formas 
democráticas de pesquisa e de comunicação. Moran (1997, p. 6) 



13 

 

próprio autor/escultor/escritor, muitos deles possuem sites disponíveis na 

internet prontos para serem acessados Gava (2008, p. 4). 

Para que o professor possa efetivar uma real mudança e possibilitar o 

aprender a aprender, deve ter em mente que o aluno precisa ser desafiado, ser 

convidado a analisar, concluir e até questionar de maneira a evitar o 

copiar/colar da informação disponível. 

Gava (2008, p.5), acrescenta, ainda que, haja a possibilidade de publicar 

os conhecimentos adquiridos, pelos alunos, para toda a comunidade virtual o 

que é mais um estimulo a aprendizagem.  

Todas essas possibilidades estão nas mãos dos professores, que são os 

responsáveis na proposta e na elaboração das atividades. Segundo Moran 

(1998, p. 4) “ensinar utilizando a internet exige uma forte dose de atenção do 

professor”.  

Com a internet, a pesquisa e o trabalho colaborativo podem fazer parte 

da sala de aula utilizando-se uma WebQuest. 

Silva E.G.S. (2008, p.159) em sua dissertação conclui que a WebQuest 

pode colaborar para a construção do conhecimento do aluno, e o professor, 

para a adoção desta metodologia precisa mudar seu papel e 

responsabilidades. 

As conclusões de Silva E.G.S. (2008, p.160) tornaram real a 

possibilidade de proporcionar um ganho, quanto ao conhecimento do aluno, 

utilizando esta metodologia de ensino. 

 

2.2 O QUE SE ENTENDE SOBRE WEBQUEST 

 

WebQuest é uma atividade investigativa em que alguma ou toda a 

informação com que os alunos interagem provem da Internet (DODGE – 1995) 

É uma metodologia que direciona o trabalho de pesquisa utilizando os 

recursos de Internet (BARROS – 2005, p.4) 
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Constitui uma atividade didática estruturada de forma que os alunos se 

envolvam no desenvolvimento de uma tarefa de investigação, usando 

principalmente os recursos disponíveis na Internet (ABAR E BARBOSA – 2008, 

p. 18) 

Uma metodologia de ensino e de aprendizagem que utiliza, em quase 

toda sua aplicação e utilização os recursos da internet (SILVA E. – 2008, p. 

33). 

É uma atividade de aprendizagem que aproveita a imensa riqueza de 

informações que, dia a dia, cresce na Web (SENAC7 – 2010). 

Uma WebQuest é uma atividade didática estruturada onde o professor 

envolve os alunos numa atividade investigativa e promove a aprendizagem 

significativa, utilizando a Internet e os programas de computadores. 

Neste trabalho a WebQuest elaborada possui como idéia propiciar aos 

alunos do Ensino Médio- E.J.A., o contato com os computadores, utilizando os 

aplicativos Excel ,Word e PowerPoint para a avaliação da introdução no 

letramento estatístico.  

 

2.3 OBJETIVOS 

 

Ao se preparar uma WebQuest deve-se ter em mente os 

seguintes objetivos: 

a) Modernizar os modos de se fazer educação, utilizando a internet o 

professor e alunos obtêm informações mais rapidamente; 

b) Garantir acesso a informações autênticas e atualizadas, consultando 

sites confiáveis; 

                                                           
7
 http://WebQuest.sp.senac.br/textos/oque, acesso em 10/01/10 as 23h 

http://webquest.sp.senac.br/textos/oque
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c) Promover a aprendizagem cooperativa, os alunos trabalhando em 

grupo e divulgando as informações recolhidas disseminam seus 

conhecimentos; 

d) Desenvolver habilidades que promovam o aprender a aprender;  

e) Transformar informações ativamente, não reproduzi-las; 

f) Incentivar a criatividade; 

g) Favorecer e compartilhar os saberes, não só entre os professores 

mas também entre os alunos; 

h) Favorecer o trabalho de autoria do professor 

 

2.4 HISTÓRIA 

 

O idealizador da WebQuest é Bernie Dodge, americano, professor de 

Tecnologia Educacional da San Diego State University da California, EUA, 

desde 1980. 

O modelo de WebQuest foi criado em 1995, com a necessidade do 

professor Dodge, elaborar uma aula que fosse interessante para os alunos e 

fizessem uso dos recursos da internet (ABAR E BARBOSA - 2008, p. 6).  

No desenvolvimento do modelo WebQuest, Dodge teve apoio de Tom 

March, a quem costuma ser atribuída a autoria de algumas das melhores 

WebQuests. 

O site do professor Dodge sobre o assunto, The WebQuest Page8 é 

referência fundamental da metodologia WebQuest. 

O professor Dodge tem utilizado ferramentas on-line há mais de 20 

anos, para fomentar a troca de experiências entre educadores. Desenvolveu 

                                                           
8
 http://www.theWebQuest.org 
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diversos softwares que estão no mercado, entre eles o Planaliyst, que auxilia 

na criação de planos de aula. 

Bernie Dodge classifica a WebQuest em dois tipos, ligados à duração do 

projeto e à dimensão da aprendizagem envolvida. 

WebQuest curta – com duração de uma a três aulas para ser explorada 

pelos alunos e tem como objetivo a aquisição e integração de conhecimentos. 

WebQuest longa – com duração de uma semana a um mês para ser 

explorada pelos alunos em sala de aula, e tem como objetivos a extensão e o 

refinamento de conhecimentos. 

 

2.5 ESTRUTURA DA WEBQUEST 

 

Uma WebQuest é estruturada da seguinte forma: Introdução, Tarefa, 

Processo, Recursos, Avaliação e Créditos.  

INTRODUÇÃO 

A Introdução de uma WebQuest deve ser instigante, simples e objetiva. 

De tal maneira a fazer com que o aluno sinta-se incentivado a realizar a tarefa 

proposta. A introdução precisa fazer com que o aluno envolva-se com a 

atividade a ser explorada. 

TAREFA 

Na WebQuest a Tarefa é a parte mais importante, pois determina a 

atividade a ser realizada, precisa ser clara e desafiante.  

A tarefa é o coração de uma WebQuest (BARATO – 2004b, p. 3). 

Na Tarefa os deveres poderão ser representações teatrais, montagem 

de história em quadrinhos, apresentação de temas diversos, debates, enfim, o 

que mais o professor, de posse de seus conhecimentos, elaborar. 
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Dodge (1997) o idealizador da WebQuest estudou as mais diversas 

WebQuest já publicadas e preparou uma taxonomia das tarefas em que elenca 

alguns tipos de “boas tarefas”, são elas: recontar, compilação, mistério, 

jornalística, planejamento, produtos criativos, construção de consenso, 

persuasão, autoconhecimento, analítica, julgamento e científicas, para cada 

uma delas Dodge (1997), sugere que tenhas as seguintes características (Abar 

e Barbosa – 2008, p. 19):  

Recontar, habilidades de resumir, refinar e elaborar são requeridas e 

apoiadas para trabalhar com os alunos. Não deve resumir em apenas copiar e 

colar, o produto final deve ser diferente daquele encontrado nos sites 

recomendados. 

Mistério, este tipo requer a síntese de informações provindas de diversas 

fontes, estas WebQuests podem parecer não ser genuínas, então, por 

exemplo, construa algo em torno das profissões e o faz de conta será 

minimizado. 

Jornalística é uma tarefa que envolve a exatidão das informações e para 

isso, utilizam-se inúmeras fontes, incorporando opiniões divergentes, 

aprofundando o entendimento, examinando e minimizando o impacto deste 

escrito, e ao preparar este tipo de WebQuest, o professor deve deixar claro, a 

importância da imparcialidade e exatidão do produto apresentado. 

Planejamento, este tipo de WebQuest leva o aluno a criatividade dentro 

de restrições pois, a tarefa deverá ter limites e restrições simulando o mundo 

real. 

Construção de consenso deve envolver os alunos em diferentes 

perspectivas e opiniões de pessoas fora da sala de aula. 

Persuasão poderá ser misturada com as tarefas de consenso e fazer o 

aluno a trabalhar para convencer uma audiência externa. 

Autoconhecimento, este tipo de tarefa leva os alunos a obterem 

respostas pessoais, como por exemplo, descobrir uma profissão para dedicar-

se no futuro. 
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Analítica, faz com que os alunos promovam análises de dados 

coletados. 

Julgamento, neste tipo os alunos trabalham como em um de júri, e o 

criador da WebQuest deve incluir uma rubrica9 para que se esclareçam 

critérios de avaliação no julgamento. 

Científica, nesta os alunos são levados a fazerem conjecturas, testes de 

hipóteses e comprová-las, alias trabalharem com um cientista 

Estes tipos de tarefas podem ser agrupados, conforme orientação e 

desejo do construtor da WebQuest, não se pode esquecer que a tarefa precisa 

fazer parte do currículo proposto pela unidade escolar.  

PROCESSO 

Deve ter todos os passos que os alunos seguirão na execução da tarefa. 

Segundo Barato (2004b, p.3), esse componente exige dos autores 

perícia na elaboração de instruções claras e adequadas às necessidades 

cognitivas dos alunos. 

RECURSOS 

Este item contém os sites que devem ser pesquisados pelos alunos e/ou 

consulta em livros, revistas e periódicos e o que mais o professor criativo 

proporá. 

O professor ao elaborar uma WebQuest deve tomar cuidado para que 

neste item não surja apenas uma lista de sites e sim um auxilio na pesquisa 

realizada.  

AVALIAÇÃO 

A avaliação em forma de rubrica faz com que o aluno tenha o controle 

da forma como trabalha e facilita o êxito da execução da tarefa. Deverá haver 

critérios claros, objetivos para a resolução das atividades. Estes critérios farão 

                                                           
9
 São tabelas com os critérios para a avaliação da atividade realizada. 
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com que o aluno sinta-se motivado a realizar o melhor e desta forma obter 

sucesso nos resultados apresentados. Este tipo de avaliação pode ser 

apresentado ao aluno em forma de tabelas. No item “Construindo uma 

WebQuest” há melhores esclarecimentos a respeito da avaliação por rubrica.  

CONCLUSÃO 

O professor reafirma os objetivos da tarefa e tenta despertar o interesse 

do aluno para dar continuidade aos seus estudos.    

CRÉDITOS 

Neste item consta a autoria da WebQuest, o público a que se destina e o 

ano da sua criação. Deve constar também as fontes, às quais foram 

pesquisadas para a realização da WebQuest. 

 

2.6.CONSTRUINDO UMA WEBQUEST 

 

Para construir uma WebQuest o professor passará praticamente por 

quatro etapas: planejar, pesquisar, formatar e publicar. 

Planejar consiste em definir o conteúdo que precisa estar atrelado ao 

planejamento pedagógico, determinar a tarefa, reflexão e não necessariamente 

o computador. 

Pesquisar, para esta etapa o professor pesquisa os sites em que os 

alunos farão as consultas para a realização da tarefa. 

Formatar, esta etapa consiste em decidir sua estrutura e preencher 

todos seus itens que são: Introdução, Tarefa, Processo, Recursos, Avaliação, 

Conclusão e Créditos; colocar ou não figuras, músicas, animações e o que 

mais a imaginação do professor elaborar. Uma WebQuest deve ter aparência 

agradável, interessante e instigante para o aluno; desta forma motivá-lo na 

realização da tarefa proposta. 



20 

 

Para a Introdução o professor deve colocar um texto curto que contenha 

o objetivo das atividades a serem executadas.  

Na Tarefa, o professor deverá consultar outras boas WebQuests para 

que tenha êxito. Ela precisa ser algo instigante, portanto o professor pode 

inovar, imaginar e precisa ser algo plausível para os alunos. Converse com 

outros professores, pois a troca de idéias com seus pares promovem a 

cooperação e a interdisplinaridade. Não se pode esquecer que a tarefa não 

pode favorecer o colar e o copiar, o aluno deve refletir sobre o que está 

pesquisando, boas tarefas levam ao aprender a aprender, o aluno descobre 

que a internet pode, e muito, colaborar com a sua aquisição de conhecimentos. 

Ao realizar a tarefa o professor também adquire novos conhecimentos, uma 

vez que se pesquisar em sites confiáveis terá acesso as mais recentes 

descobertas no mundo. 

No Processo devem constar todos os passos a ser seguidos pelos 

alunos e de forma simples, e clara e ainda a função que cada aluno deve ter.  

Para os Recursos relacione a atividade com o site a ser pesquisado; 

uma WebQuest é uma pesquisa orientada, prepara de tal forma para que os 

alunos ao estarem conectados na internet, acessem os sites rapidamente, sem 

precisar de pesquisa. 

Na etapa da Avaliação, que seja feita em forma de rubrica, esclarecendo 

todas as formas de verificação dos resultados, datas e notas. 

Uma rubrica pode ser entendida como “uma ferramenta para a 

quantificação de observações qualitativas” (BIAGIOTTI, 2005, p.8). 

Segundo Maria Alice Soares, (apud BIAGIOTTI, 2005, p.2) “rubricas são 

esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos, em 

categorias que variam ao longo de um contínuo”. Os produtos são redações, 

trabalhos de pesquisa, apresentações orais e atividades. 

As rubricas possuem objetivos diferentes, conforme a vontade do criador 

da WebQuest.   
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As rubricas determinam expectativas de desempenho dos alunos. Ela 

deve apresentar aos alunos, com clareza, como o resultado da tarefa será 

avaliado e com isso os alunos saberão também avaliar a qualidade de seus 

trabalhos (ABAR e BARBOSA -2008, p. 47). 

Segue um exemplo: 

QUADRO 1 - RUBRICA DE AVALIAÇÃO 1  

ETAPAS INICIANTE APRENDIZ PROFISSIONAL MESTRE 

PONTOS 1 2 3 4 

Escreva aqui o 

objetivo ou o 

desempenho 

Dê uma 

descrição que 

reflita um nível 

iniciante de 

desempenho 

Dê uma descrição 

que reflita certa 

desenvoltura e 

movimento em 

direção ao domínio 

do desempenho 

Dê uma descrição 

que reflita o domínio 

do desempenho 

Dê uma 

descrição que 

reflita o nível 

mais alto de 

desempenho 

Fonte: http://WebQuest.sp.senac.br  

 

Para este experimento foi elaborado outro tipo de rubrica avaliativa 

(quadro 2) que possui o mesmo objetivo, permitir que o aluno possa avaliar 

suas atividades e aprimorá-las, se achar necessário.  

No caso deste trabalho, como estamos aplicando esta pesquisa com 

alunos do ensino médio em escola da rede publica paulista, é preciso seguir as 

orientações da Secretaria de Educação para a avaliação, então o aluno ao 

realizar qualquer atividade precisa ser avaliado com uma nota, que possui uma 

escala de zero a dez. O que justifica as notas. 

Podem-se criar rubricas com variadas formas e níveis de 

complexidade, porém qualquer rubrica deve conter as seguintes 

características comuns: foco na mensuração do objetivo 

estabelecido; uso de referencia de classificação para situar o 

desempenho e estabelecimento de características específicas de 

desempenho, organizadas em nível que indiquem o grau de 

alcance de certo padrão. Abar e Barbosa (2008, p. 48) 
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QUADRO 2 – RUBRICA DE AVALIAÇÃO 2 

ATIVIDADE REALIZAÇÃO DATA NOTA 

Texto Digitado com gráficos  4 

Texto Digitado sem gráficos  3 

Texto Manuscrito com gráficos  2 

Texto Manuscrito sem gráficos  1 

Apresentação Eletrônica  3 

Apresentação Com cartazes  2 

Organização   1 

Pontualidade   2 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Quanto às classificações de iniciante, aprendiz, profissional e mestre é 

resolvi não realizar; para que não houvesse problemas de interpretação, uma 

vez que o foco é a realização das atividades para o alcance dos objetivos e não 

classificá-los, como sugere a rubrica 1 de avaliação (quadro 1). A nota é do 

produto final, após a realização das atividades e esta rubrica tem por objetivo 

guiar o aluno na maneira de como deve apresentar o produto final, cada 

escolha que fizer terá uma nota correspondente, dessa forma o aluno pode 

determinar qual à sua nota, ou seja, ele possui o controle de sua “avaliação”. 

As rubricas, também, possibilitam ao professor certificar se seu trabalho 

(a WebQuest) está bem elaborado verificando se os objetivos estabelecidos 

podem ser atingidos (ABAR E BARBOSA -2008, p. 47) 

Publicar, para este momento o professor deverá definir onde a 

WebQuest será apresenta aos alunos, pois pode ou não estar na internet. Se a 

WebQuest estiver em um site deverá ser informado aos alunos.  
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2.7 APRENDIZAGEM E WEBQUEST 

 

A WebQuest é uma metodologia de ensino que utiliza a internet para 

viabilizar o aprendizado dos alunos com conteúdos autênticos e atuais, se 

pesquisados em sites confiáveis.  

WebQuest é uma forma de o professor preparar uma aula presencial no 

laboratório de informática. Utilizar a internet com seus alunos com o objetivo de 

propor uma tarefa, e será necessário realizar uma pesquisa que será orientada 

por ele. 

A WebQuest proporciona uma aprendizagem colaborativa, se 

organizada em trabalho de grupo. Com a utilização da internet, os conteúdos 

são captados rapidamente e conforme os objetivos, uma WebQuest pode levar 

ao aprender a aprender, principalmente se idealizada com fundamentos na 

Taxonomia de Bloom. 

Por meio de uma WebQuest o professor pode planejar atividades que 

atinjam os objetivos educacionais proposto por Bloom, e com isso, alcançar os 

níveis cognitivos mais avançados e preparar os alunos para os desafios que 

deverão enfrentar em sua vida profissional. Segundo Churches (2009, p.3) o 

mundo atual exige profissionais que tenham o domínio do trabalho 

colaborativo. 

Muitos dos alunos da E.J.A. já estão no mercado de trabalho e os 

professores precisam elaborar atividades que promovam o trabalho 

colaborativo onde envolvam os computadores, para também, viabilizar novas 

oportunidades de trabalho para estes alunos.  

O experimento aqui apresentando possui a finalidade de; mostrar mais 

um caminho para estes alunos conhecerem os computadores, alguns 

aplicativos, obterem informações da internet e constatarem que para modificar 

o meio em que vivem bastam pequenas mudanças pessoais, como a de propor 

soluções, para os problemas apresentados, as autoridades locais. 
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2.8 PROFESSOR E WEBQUEST 

 

Webequests devem ser produzidas por professores, de modo que, o 

professor torna-se autor de sua obra e atua favorecendo e compartilhando os 

saberes pedagógicos. As WebQuests são uma forma de cooperação e 

intercâmbio docente. 

Para uma sala de aula ter uma educação de qualidade é necessário que 

tenhamos professores bem preparados, motivados e com formação 

pedagógica atualizada (MORAN – 2008, p. 4), e o trabalho com a WebQuest 

pode trazer todos estes requisitos para o professor pois, ao prepará-la o 

professor atualiza seus conhecimentos, dinamiza suas aulas e pode obter 

reconhecimento de seus alunos e pares, e ainda, possibilita o manuseio dos 

computadores pelos alunos o que enriquece as aulas. 

O professor ao trabalhar com a WebQuest precisa ser criativo e mudar 

sua prática pedagógica. Segundo Barato (2004b, p. 7), ao elaborar uma boa 

WebQuest, o professor rompe com a didática tradicional exigindo do professor 

mais criatividade na elaboração da Tarefa. O modo de organizar a Tarefa pode 

oferecer oportunidades concretas para o desenvolvimento de habilidades e do 

conhecer que favorecem o aprender a aprender. 

A sala de aula é um espaço privilegiado e com o advento da internet 

este ambiente esta se ampliando (MORAN-2008, p.6). O professor ao 

disponibilizar a WebQuest na rede mundial de computadores dissemina o seu 

trabalho a outros professores e alunos, fazendo uma socialização das 

informações.  

O professor que trabalha com a WebQuest modifica não só a sala de 

aula mas também a escola, seus pares seus alunos e a relação com o saber.  
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Na elaboração da WebQuest “Conhecendo o bairro onde você vive”, foi 

utilizado os dados do portal da Prefeitura do Município de São Paulo; São 

Paulo Criança e Adolescente, dados de 2007, ano base 200610.  

Neste site há os dados referentes aos bairros do município de São 

Paulo, com a finalidade de promover discussões sobre os problemas 

encontrados em cada região, e de forma conjunta ou participativa, promover as 

soluções dos problemas. (APÊNDICE 1) 

Também foi consultado outro endereço, pertencente a Prefeitura do 

Município de São Paulo, onde traz a história dos bairros da cidade11 e 

consequentemente do Parque Edu Chaves, local em que se encontra a 

unidade escolar desta pesquisa o bairro em que o alunos residem.  

 

2.9. TAXONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

 

É resultado do trabalho das pesquisas de uma comissão multidisciplinar 

educacional de várias universidades americanas, realizada na década de 1950, 

recebeu o nome popular de Taxonomia de Bloom (TELLES-2005), pois foi 

Benjamim S. Bloom quem liderou tais pesquisas. Trata-se de uma estrutura de 

organização hierárquica de objetivos educacionais. 

Essa organização hierárquica de objetivos educacionais foi organizada 

em três possibilidades de aprendizagem (quadro 3)12 que são (1) cognitivos 

que corresponde à aprendizagem intelectual; (2) afetivo que aborda os 

aspectos de sensibilização e gradação de valores; e ainda (3) psicomotor que 

trata as habilidades de execução da tarefa que envolve o organismo muscular. 

 

                                                           
10

 http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06 

11
 http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/ars/jacana_tremembe/2008/12/0005  

12
 Fonte : www.dinamiclab.com , acesso em 12/01/2010 

http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/ars/jacana_tremembe/2008/12/0005
http://www.dinamiclab.com/
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Essas três possibilidades de aprendizagem (área afetiva, cognitiva e 

psicomotora) possuem níveis de organização que estão organizados como no, 

(quadro 3). 

Bloom e sua equipe ao elaborarem essa hierarquização propuseram 

também os objetivos para cada item, desta forma o professor ao idealizar uma 

atividade poderá saber e determinar quais as capacidades cognitivas serão 

alcançadas. 

Ao trabalhar com a WebQuest o professor deverá estar atento com a 

tarefa a ser proposta, de tal forma, a poder guiar os alunos aos níveis 

cognitivos mais elevados, tornando a tarefa mais instigante e interessante, 

provocando a motivação nos alunos para atingirem suas metas. 

Fonte: Elaborado pela autora  

QUADRO 3 TAXONOMIA DE BLOOM 

 

Taxonomia de Bloom

Área 
cognitiva, 
possui 6 

níveis

Conhecer,

compreender, 

aplicar, 

analisar,

sintetizar e avaliar

Área afetiva, 
possui 5 

níveis 

Recepcionar,

responder, 

avaliar, 

organizar e

internalizar

Área 
psicomotora

Não houve estudos
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A área cognitiva (quadro 4) por sua vez é classificada em seis níveis que 

são apresentados em uma sequência do mais simples ao mais complexo; cada 

nível utiliza as capacidades adquiridas nos níveis anteriores; essas 

capacidades e conhecimentos são adquiridos por processos de aprendizagem 

e são descritas por verbos (conhecer – compreender – aplicar - analisar – 

sintetizar – avaliar) Para cada verbo há os objetivos que seguem13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaborado pela autora  

Para a área afetiva (quadro 5) os objetivos estão ligados as ideias de 

comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores; também 

como na anterior estão classificadas por verbos que são recepcionar, 

responder, avaliar, organizar valores e internalizar.  

                                                           
13

 Fonte: www.dinamiclab.com. Acesso em 12/01/10 

 

 

Área cognitiva

Conhecer

Lembrar 
informações 
sobre fatos, 

dados, palavras, 
teorias, 

métodos, 
classificações, 

lugares, regras, 
critérios, 

procedimentos

Compreender

Entender a 
informação ou 
fato, captar seu 

significado, 
utilizá-lo em 

contextos 
diferentes

Aplicar

Aplicar os 
conhecimentos 

em situações 
concretas

Analisar

Identificar as 
partes e suas 
inter relações

Sintetizar

Combinar partes 
não organizadas 
par formar um 

todo

Avaliar

Julgar o valor do 
conhecimento

QUADRO 4 – ÁREA COGNITIVA 

http://www.dinamiclab.com/
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Na área psicomotora, Bloom não desenvolveu sua teoria, mas outros o 

fizeram. 

O professor ao propor o trabalho com a WebQuest viabilizará o trabalho 

em grupo. Para as atividades serem realizadas com sucesso estará 

despertando nos alunos os objetivos da área afetiva14, pois para o alcance das 

metas, durante o trabalho colaborativo, o aluno terá que exercitar suas atitudes, 

                                                           
14

 Fonte: www.dinamiclab.com , acesso em 12/01/10 

Fonte : Elaborado pela autora  

QUADRO 5 – ÁREA AFETIVA 

 

 

 

http://www.dinamiclab.com/
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responsabilidades, respeito para com os colegas e promover julgamento de 

valores. 

Com o passar do tempo e evolução dos estudos relacionados ao ensino 

e a aprendizagem de alunos, surgiram outros pesquisados que procuram fazer 

com que a Taxonomia de Bloom fosse entendida de forma a proporcionar um 

maior auxilio aos objetivos do professor.  

Em Marzano (2005, p.1) há a proposta de “Uma Nova Taxonomia dos 

Objetivos Educacionais”, com o objetivo de atualizar e ajudar professores a 

aprimorar o raciocínio de seus alunos.Esta nova proposta possui três sistemas 

de domínio do conhecimento o interno, o metacognitivo e o cognitivo. 

Anderson e Krathwohl (2001 apud TELLES 2005, p 4), publicaram outra 

revisão da taxonomia de Bloom (quadro 6) e nesta combinaram o tipo de 

conhecimento a ser adquirido – dimensão do conhecimento – e o processo 

utilizado para a aquisição desse conhecimento – dimensão do processo 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 6 – TAXONOMIA REVISADA 

 

Taxonomia Revisada

Dimensão do 
Conhecimento

Fatual

Conceitual

Procedural

Meta Cognitivo

Dimensão do Processo 
Cognitivo

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar e Criar

Fonte : Elaborado pela autora  



30 

 

Desta forma torna mais fácil para o professor definir a tarefa de modo a 

ter clareza dos objetivos da aprendizagem a serem seguidos com as atividades 

de avaliação. 

Lorin Anderson (1999 apud TELLES 2005, 5), aluno de Bloom, publicou 

outra versão com as atualizações necessárias diferenciando “saber o que” do 

“como saber”, sendo que a dimensão do conhecimento é o “saber o que” e o 

procedimental é o “saber como fazer”. 

A taxonomia de Bloom apesar de ser útil aos professores, para o 

planejamento de atividades, não é uma unanimidade entre os pesquisadores 

em educação, Telles (2005, p. 5) traz a seguinte crítica  

   

 

 

Churches (2009, p. 2), propõe uma taxonomia para a era digital, que 

possui as mesmas características da Taxonomia de Bloom. 

Segundo Churches (2009, p 3) o mundo atual exige pessoas que saibam 

trabalhar em grupo ou equipe e diante desse fato os professores deveriam 

proporcionar tal prática entre os alunos. Para Churches (2009, p.4) a 

colaboração é a palavra chave dos quatro pilares da educação, propostos pela 

UNESCO, que são aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e 

aprender a conhecer. 

Em seu artigo Churches (2009, p. 2) questiona a forma como os 

professores trabalham e traz formas de viabilizar a aprendizagem em equipes e 

ainda fornece uma série de sites que estão disponíveis para que o professor 

possa estudar e modificar sua forma de atuar sempre visando à colaboração 

entre os alunos. 

Quanto à taxonomia de Bloom, Churches (2009, p. 3) faz uma 

adaptação que atenda as demandas do mundo digital. Para a área cognitiva, o 

conhecimento precisa ser gerado nos alunos, a construção do conhecimento 

estudos mostram uma forte tendência, em certos níveis de ensino, de propor 
testes com questões concentradas nas faixas de "conhecimento" e 
"compreensão" o que poderia levar os alunos a distorcer o processo de 
aprendizagem, focando mais aquilo pelo que julgam que vão ser avaliados.  

Telles (2005, p. 5)  
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passa pelos conteúdos e seu ciclo de aprendizagem. Os professores precisam 

estar atentos às tarefas realizadas pelos alunos, pois, uma tarefa que seja do 

mundo real dos alunos suporta os alicerces da aprendizagem e permite a 

construção do conhecimento em bases fortes. 

Churches (2009, p. 5) traz uma pirâmide de aprendizagem15 (quadro 7) 

com a porcentagem de retenção de conhecimentos após 24 horas da atividade 

realizada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desse fato o professor deve focar as atividades programadas de 

tal forma a permitir a maior retenção de conhecimento possível. 

A WebQuest por meio de sua forma de apresentação e característica 

peculiar pode se observar que atende a todos os níveis de aprendizagem 

apresentados na Pirâmide de Aprendizagem, proposta por Churches (2009,p.5) 

pois, os alunos no decorrer das atividades devem escutar, ler, utilizar 

audiovisuais, demonstrar, argumentar, realizar práticas e ensinar os demais 

                                                           
15

 Fonte : http://www.eduteka.org acesso em 13/01/10 

 

Adaptação da Pirâmide de Aprendizagem apresentada por Churches 2009 p.5 

 

Escutar = 
5%

Ler = 10%

Utilizar 
audiovisuais = 20%

Demonstrar = 30%

Argumentar = 50%

Realizar práticas = 70%

Ensinar os outros = 90%

QUADRO 7 - PIRÂMIDE DE APRENDIZAGEM 

http://www.eduteka.org/
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alunos e ou comunidade. É possível afirmar que o eixo principal para que se 

atenda a estes objetivos é a tarefa proposta pelo professor. Neste item pode se 

reafirmar a importância de uma tarefa em consonância com os objetivos dos 

alunos e próximas da sua realidade, principalmente para os alunos da E.J.A.  

Na WebQuest apresentada neste trabalho, os alunos foram convidados 

aos níveis de: 

 argumentação quando na discussão dos temas previstos,  

 realizar as práticas de construção das representações gráficas, 

 a ensinar os demais quando na realização do seminário.  

Para Churches (2009, p. 5) professores do século XXI devem provocar a 

construção do conhecimento de seus alunos com base em recordação e 

compreensão com um foco diferentemente de como foi abordados por Bloom. 

A recordação e compreensão devem ser utilizadas para levá-los a usar e 

aplicar suas competências para analisar, avaliar processos, resultados e 

conseqüências, desenvolver, criar e inovar. 

Compreender é estabelecer relações e construir significados de 

diferentes funções, sejam escritas ou gráficas, para a área digital, segundo 

Churches (2009, p.7) para possibilitar a compreensão mais profunda, os 

alunos, devem criar, modificar e aprimorar as pesquisas para atender sua 

necessidade. O autor sugere o uso do Blog16, entre outros, para viabilizar esse 

aprendizado. O professor ao elaborar uma atividade em equipe favorece a 

colaboração entre os participantes se fizerem uma construção coletiva. 

Aplicar as contribuições digitais para este item corresponde a operar, 

manipular o hardware (a máquina) ou utilizar algum jogo. O aluno quando 

convidado a utilizar tais ferramentas acessa os níveis cognitivos superiores que 

levam a criação dos mais diversos objetos, levando ao próximo nível, que é o 

da análise.  

                                                           
16

 Blog é como um diário pessoal composto de entradas não cronológicas, ao contrário de um 

diário de papel. (HUFFAKER,2005,P.91) 
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Análise: as ações mentais desse processo incluem diferenciar, organizar 

e atribuir valores; as mais diversas fontes. 

Avaliar é fazer julgamentos baseados em critérios e padrões através da 

verificação e da crítica. Churches (2009, p.10 ) trazendo ainda que a reflexão 

critica e construtiva é facilitada na utilização de Blogs; entre outros.  

A colaboração é um recurso cada vez mais importante na educação, 

Churches (2009, p.11). Uma rede de parceiros é importantíssima para a 

realização das atividades, isso num mundo que cresce os meios de 

comunicação, o networking17 permite a conectividade e a comunicação entre 

muitas pessoas com objetivo único. 

2.10 APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

A metodologia da WebQuest procura incentivar o trabalho em grupo ou a 

socialização dos conhecimentos com seus pares, isso remete a aprendizagem 

colaborativa, onde se aprende mais e melhor com os outros que sozinhos. 

A aprendizagem colaborativa, ou melhor, aprender colaborando com a 

aprendizagem de outros, leva ao trabalho em grupo e conduz a dois teóricos, 

Vigotsky (2002, p.58) e Freinet (2002, p. 52). 

 Lev Semynovitch Vigotsky (2002, p. 58), bielo russo, judeu, advogado, 

professor e pesquisador, teve uma sólida formação cultural desde criança, pois 

sua família tinha boas condições financeiras. Estudou medicina, literatura e 

direito.  

A partir de 1924 Vigotsky iniciou seu trabalho sobre psicologia e 

educação, elaborou sua teoria sobre aprendizagem enfatizando que “a 

inteligência humana provém da nossa sociedade ou cultura, o que ocorre em 

primeiro lugar pela interação com o ambiente social” (Gonzàlez-2005, p.26) 

                                                           
17

  Rede de pessoas que utilizam a internet para a realização de atividades comuns. 
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Segundo Vigotsky (2002, p. 58), a interação social proporciona o 

desenvolvimento do indivíduo, ou seja, o meio que vive é de fundamental 

importância para o pleno desenvolvimento do homem. Na escola esta interação 

precisa acontecer o tempo todo e para viabilizar essa troca de experiência, 

Freinet traz o trabalho escolar, ou o trabalho na escola, ou ainda, o trabalho 

pedagógico, onde o aluno deve ser levado a ler, escrever, pesquisar, desenhar, 

entre outros, de tal forma que seu trabalho escolar possa ocasionar mudanças 

e avanços em sua aprendizagem. 

Celestin Freinet (2002, p. 52) francês, educador, em suas práticas 

pedagógicas adotava o respeito ao desenvolvimento da criança, com a 

valorização do trabalho manual, na livre expressão e na pesquisa.  

Segundo Freinet ( 2000, p. 42), o respeito à criança é primordial para 

seu desenvolvimento e a escola deve propor o trabalho pedagógico para 

despertar o aprendizado. 

Com a ideia de respeito ao desenvolvimento da criança, Freinet cria a 

imprensa na escola, o estudo do meio, o texto livre, a correspondência 

interescolar, o fichário escolar cooperativo e as bibliotecas de trabalho. Freinet 

acredita que na organização do trabalho tem-se resolvido o problema da ordem 

e da disciplina e que a atividade ligada ao ser o transforma e o satisfaz. O 

trabalho a que se refere Freinet é o de estudar, ler, escrever, pesquisar e 

concluir em grupos e estas mudanças surgem com as propostas dos 

professores e deve ser uma atividade verdadeira, um trabalho que garanta um 

aprendizado significativo. 

Nos fundamentos da aprendizagem colaborativa, podem-se ver as 

influências de Vigotsky, quando a interação no grupo é primordial para o seu 

sucesso, e Freinet no momento da valorização da proposta de trabalho em 

grupo. 

De maneira que ao trabalhar com a WebQuest é possível detectar todos 

os benefícios do trabalho colaborativo. A tarefa proposta pelo professor precisa 

ser instigante e com isso o aluno sente-se motivado a realizá-la, responsável 

pela sua aprendizagem e para que ocorra o sucesso do grupo, ele se 
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empenha. As equipes formadas para a realização das atividades propostas 

neste trabalho possuem a filosofia do trabalho em grupo, com o foco no 

trabalho colaborativo. 

A presença do professor mediador do conhecimento que provocará o 

desenvolvimento da criança; trabalhando com a WebQuest, não só o professor 

é o detentor deste conhecimento, mas todos os componentes do grupo de 

aprendizagem, em se tratando da sala de aula, os outros alunos.  

Ao realizar estas atividades com a WebQuest acredita-se que o trabalho 

de pesquisar dados, construir representações gráficas com tais dados, divulgá-

los aos seus pares é um trabalho que possibilita aprendizagens significativas 

dos temas propostos. 

O trabalho com a WebQuest ora apresentado teve como orientação que 

as atividades fossem realizadas em grupo e posteriormente sua divulgação 

para toda a sala de aula, com isso houve interações entre alunos do mesmo 

grupo, entre outros grupos e a partir daí, o favorecimento do aprender a 

aprender. 
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CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E  

   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Neste capítulo discorre-se sobre a estatística descritiva, uma parte da 

estatística, e a filosofia da análise exploratória de dados. 

Será abordado também, o PCNEM que esclarece sobre as orientações 

curriculares para o Ensino Médio e contribui para o diálogo entre professor e 

escola sobre a prática docente. 

E também, o ENCCEJA, porque fornece orientações sobre as 

possibilidades de atividades a serem realizadas no ensino de jovens e adutos. 

Como o foco é a Estatística, foi utilizado parte daqueles exercícios na execução 

das atividades com os alunos da E.J.A. 

Nos fundamentos teóricos há ainda, a teoria da Ausubel, Aprendizagem 

Significativa (PELIZZARI- 2002), pois os alunos ao envolverem-se com as 

atividades programadas, para chegarem às conclusões solicitadas na 

estatística descritiva, recorrerão ao seu conhecimento de mundo, na proposta 

de soluções aos problemas apresentados.  

A revisão bibliográfica com as relações existentes entre dissertações de 

mestrado e teses de doutorado e o experimento ora apresentado; e estão 

organizadas da seguinte forma:  

 A construção da WebQuest os computadores e a sala de aula,  

 O design experiments, que é a metodologia da pesquisa, 

 O conhecimento estatístico, a atividade matemática envolvida, 

 A aprendizagem colaborativa e a interação entre pares, uma vez que 

todo o experimento ora realizado prioriza o trabalho em grupo na 

busca de aprendizagens significativas. 
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3.1 ESTATÍSTICA 

 

A estatística é uma ciência que possui processos próprios de coleta, 

tratamento e análise de dados (GUEDES – 2007, p.2). A estatística está 

subdividida em três partes que são: descritiva, probabilidade e inferencial. Na 

abordagem das atividades realizadas com os alunos foram utilizados conceitos 

da estatística descritiva. 

A estatística descritiva, segundo Guedes (2007, p. 2) possui o objetivo 

básico de sintetizar valores da mesma natureza, e desta forma, permite uma 

visão global da variação destes valores quando os dados estão descritos de 

três maneiras diferentes, que são por meio de tabelas, gráficos e medidas 

descritivas. As tabelas apresentam um resumo do conjunto de dados 

numéricos coletados, já os gráficos são formas de apresentar esses dados com 

o objetivo de produzir uma interpretação breve da ocorrência em estudo, desta 

forma acredita-se que os alunos serão consubstanciados para realizar uma 

visão global dos dados coletados.  

Curcio (1989, p.1) informa que ler os gráficos é uma capacidade 

apresentada quando os alunos interpretam ou generalizam as informações nele 

contidas. Assim quando os alunos fazem,  

A leitura dos dados, esta é uma tarefa que envolve o nível cognitivo mais 

baixo, pois não existe interpretação nesse nível, envolve apenas a leitura 

diretamente dos eixos ou das etiquetas. 

A leitura entre os dados requer do leitor a capacidade de comparar os 

dados. Esta habilidade permite aos alunos combinar e integrar os dados.  

A leitura além dos dados, é quando os alunos utilizam os dados do 

gráfico acrescidos de conhecimentos já consolidados para resolver questões. 

Para Novaes e Coutinho (2009, p.104) a análise exploratória de dados é 

uma filosofia que consiste em estudar todas as perspectivas e possibilidades 

dos dados coletados e gerar novas hipóteses com a finalidade de construir 

conjecturas. Para a implementação desta filosofia, Coutinho e Miguel (2007, 
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p.1) sugerem, entre outras, utilizar as representações gráficas com diferentes 

escalas de categorização das variáveis. 

Desta forma, ao propor que os alunos, construam diferentes 

representações gráficas, pretende-se que eles desenvolvam tais capacidades.  

Coutinho e Miguel (2007, p.1) acrescentam que a utilidade dos temas a 

serem propostos para os alunos precisam estar em consonância com seus 

interesses e desta forma o pesquisador/professor poderá trabalhar com 

conceitos e procedimentos que terão sentido para os alunos. Para que isso 

ocorra, as autoras destacam que são necessários 

     

 

 

 

 

 

 

A análise exploratória de dados é a filosofia que norteará as atividades 

realizadas com os alunos, acreditando que dessa forma eles serão capazes de 

realizar as conclusões necessárias para as propostas de soluções dos 

problemas encontrados. 

 

3.2 LETRAMENTO ESTATÍSTICO 

 

A Secretaria da Educação do estado de São Paulo, no ano de 2009, 

implantou e solicitou o acompanhamento do currículo educacional para as 

escolas estaduais. Este currículo deve ser seguido rigorosamente. Será 

 possibilitar a geração de situações de 
aprendizagem contextualizadas em temas que sejam 
de interesse para o aluno; 

 Lançar mão de um forte apoio as representações 
gráficas ( que facilitam a percepção da variabilidade no 
conjunto de dados observados); 

 Empregar, preferencialmente, as estatisticas de 
ordem (que aportam maior facilidade na atribuição de 
significado pelo aluno da Escola Básica); 

 Não utilizar (pois não é necessário) ferramentas 
matemáticas complexas. (BATANERO,ESTEPA e 
GODINO apud e COUTINHO E MIGUEL-2007, p.1) 
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transcrito os conteúdos para o quarto bimestre da terceira série do ensino 

médio: 

Estatística 

 Gráficos estatísticos: cálculo e interpretação de índices 

estatísticos. 

 Medidas de tendência central: média, mediana e moda. 

 Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão. 

 Elementos de amostragem. 

Não há um currículo próprio para a Educação de Jovens e Adultos e sim 

apenas uma orientação para que o professor faça uma adaptação, pois a 

E.J.A. possui a metade do tempo destinado ao Ensino Médio Regular, portanto, 

para este fim foi retirado do livro do aluno para o ENCCEJA, os exercícios para 

a introdução ao letramento estatístico. O ENCCEJA é uma avaliação que afere 

os conhecimentos dos alunos para conferir-lhes a certificação.  

Os temas abordados neste experimento foram gráficos estatísticos com 

a construção das representações e o estudo das medidas de tendência central 

média e moda. Portanto é necessário abordar as definições dos temas ora 

apresentados aos alunos. Sobre as definições de estatística e a filosofia da 

análise exploratória de dados já foi abordado no capítulo da revisão 

bibliográfica, então se seguem os esclarecimentos sobre o letramento 

estatístico, as representações gráficas e as medidas de tendência central, 

moda e média. 

Letramento estatístico, segundo Coutinho (2009, nota de aula, p 1) inclui 

habilidades básicas e importantes que podem ser usadas para compreender 

informações estatísticas ou resultados de pesquisa. Estas habilidades incluem 

estar apto a organizar dados, construir e exibir tabelas, trabalhar com 

diferentes representações dos dados. Inclui também a compreensão dos 

conceitos, vocabulário e símbolos, além de incluir compreensão de 

probabilidade como uma medida de incerteza. 
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Neste experimento não trabalharemos a probabilidade. 

Variável é um dado em estatística que pode representar características 

de diversos tipos. Uma variável pode ser categorizada em qualitativa ou 

quantitativa. Variáveis qualitativas, segundo Novaes e Coutinho (2009, p.24), 

revela certo tipo de característica relacionada ao grupo pesquisado, revelam 

ainda, a necessidade de outra distinção se nominal ou ordinal. Variáveis 

qualitativas nominais “não se pode estabelecer uma relação de ordem ou 

hierarquia entre os possíveis valores a serem assumidos pela variável”.  

Variável qualitativa ordinal “permite que se estabeleça uma hierarquia coerente 

ou uma relação de ordem entre os valores assumidos”. 

Variável quantitativa pode ser classificada como discreta ou contínua. 

Variável “quantitativa se diz discreta quando entre dois valores consecutivos da 

variável não há como inserir nenhum outro valor” Novaes e Coutinho (2009, 

p.24). “Variável quantitativa se diz contínua quando seus valores podem 

assumir qualquer valor dentro de um intervalo real” Novaes e Coutinho (2009, 

p. 25). 

Os objetivos da análise e as variáveis determinam o estilo da 

representação gráfica a ser construída. Se houveram variáveis qualitativas ou 

quantitativas com dados discretos constrói-se um gráfico de barras ou 

diagramas colunas ou ainda diagrama de setores. 

Representações gráficas são formas de apresentar uma distribuição de 

dados. Uma representação gráfica precisa ter título e legenda. O objetivo de 

uma representação gráfica é mostrar ou apresentar os dados de tal maneira a 

ficar claro ao observador, o comportamento dos dados estudados e assim 

possibilitar uma análise da situação.  

Segundo Novaes e Coutinho (2009, p. 34) “para a escolha da 

representação gráfica mais adequada faz-se necessário considerar a natureza 

dos dados” O que determinará esta escolha são as variáveis estudadas, se 

quantitativas ou qualitativas, se possuem comportamento discreto ou contínuo. 

Para a análise de uma situação, este tipo de decisão é importante, pois 
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viabiliza ou não a tomada de decisão. Observe os seguintes exemplos e suas 

respectivas representações  

Diagrama de colunas  

Numa escola há 650 alunos, sendo que 234 são meninos e 416 

meninas, trata-se de uma variável quantitativa discreta então tem-se as 

seguintes representações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico de barras deve ser utilizado para variáveis que tenham o 

comportamento discreto e E.J.A. qualitativas ou quantitativas. Como por 

exemplo: 

Gráfico de Barras  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – DIAGRAMA DE COLUNAS 
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Diagrama de Setores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis quantitativas contínuas: para este tipo de variável as 

representações gráficas podem ser histograma, gráficos de linha ou o polígono 

de freqüência. A seguir será estudado o seguinte exemplo, para a variável 

contínua (tempo). Neste exemplo será abordado os três tipos de representação 

gráficas diferentes. Segue o exemplo: 

Uma empresa fez um levantamento para descobrir qual o tempo gasto 

em deslocamento pelos seus funcionários entre o local de residência e o local 

de trabalho. Segundo Novaes e Coutinho (2009, p. 34) faz-se necessário 

considerar a natureza dos dados, como tempo é uma variável quantitativa 

contínua, a empresa obteve os dados e construiu as representações gráficas a 

seguir;  

Histograma    

Conforme a escolha da representação gráfica estudada, será obtida ou 

não uma maior quantidade de informações com rapidez na tomada de decisão.  

 

 

GRÁFICO 2 – GRÁFICO DE BARRAS 

GRÁFICO 3 – DIAGRAMA DE SETORES 
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Gráfico de linha    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 - HISTOGRAMA 

GRÁFICO 5 – GRÁFICO DE LINHAS 
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Polígono de freqüência     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODA 

Segundo Novaes e Coutinho (2009, p. 75) a moda refere-se ao evento 

que mais se repete numa distribuição, independente da variável em questão.  

Para Rodrigues (2009, p. 34) a moda é o valor mais frequente, o que 

mais se repete, o mais comum em uma distribuição de dados. Nos estudos, 

para um entendimento dos alunos da E.J.A., segue-se essa definição. 

MÉDIA 

É o ponto de equilíbrio dos desvios dos valores da distribuição ou é o 

valor que equilibra os dados como se fosse o fiel de uma balança, Novaes e 

Coutinho (2009, p. 80). 

A média pode ser geométrica, harmônica, ponderada ou aritmética; para 

este trabalho foi abordado apenas a média aritmética. 

A média aritmética é obtida pela soma total dos eventos dividindo-os 

pelo número de ocorrência do dado e é representada por   

 

GRÁFICO 6 – POLÍGONO DE FREQUÊNCIA 
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Para as atividades realizadas com os alunos da E.J.A., foi considerado 

apenas como medida de tendência central a média aritmética e a moda por 

serem de fácil compreensão. Também não foi colocada a representação acima, 

procurando sempre apresentar o menor número possível de fórmulas prontas, 

mas fazendo com que entendam o princípio do tema estudado. 

 

3.3 ESTATISTICA NO P.C.N.E.M.18. 

 

É encontrado este tema, no segundo volume de um total de três. E 

traz as orientações curriculares para o ensino médio. Tem o objetivo de 

contribuir para o dialogo entre o professor e a escola sobre a prática 

docente, pois, para ocorrer a inclusão e a democratização das 

oportunidades no Brasil, é necessário uma escola de boa qualidade. O 

PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) “é um 

instrumento de apoio a reflexão do professor a ser utilizado em favor da 

aprendizagem” (BRASIL, PCNEM, 2006, p. 6). 

Neste volume intitulado “Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias” o ensino da Matemática foi distribuído em quatro blocos que 

são: 

1. Números e operações  

2. Funções. 

3. Geometria 

4. Análise de dados e Probabilidade 

                                                           
18

 PCNEM Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

          

                       

                                    

  = 
   
 
   

 
  onde  

 

Ilustração 1 – Média Aritmética de distribuição simples 
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As orientações indicam que “a escolha de conteúdos deve ser 

cuidadosa e criteriosa, propiciando ao aluno um fazer matemático por meio 

de um processo investigativo que auxilie na apropriação do conhecimento .” 

(BRASIL, PCNEM, 2006, p.70). 

No bloco “Análise de dados”, há orientações de que “A Estatística e a 

Probabilidade” devem ser vistas como um conjunto de ideias e procedimentos 

que permitem aplicar a Matemática em questões do mundo real, mais 

especialmente, aquelas provenientes de outras áreas. A Estatística deve ser 

vista também como formas de a Matemática quantificar e interpretar conjuntos 

de dados ou informações que não podem ser quantificados direta ou 

exatamente. 

A estatística possibilita ao aluno o entendimento intuitivo e formal das 

ideias matemáticas implícitas nas representações gráficas e conceitos. O 

estudante é levado a executar a crítica na obtenção dos resultados, construir 

argumentos racionais baseados em informações e observações; interpretar 

dados de representações gráficas e realizar generalizações. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Esses conteúdos devem ter maior espaço e empenho de trabalho no 

ensino médio, mantendo de perto a perspectiva da resolução de problemas 

aplicados para se evitar a teorização excessiva e estéril. Espera-se que assim 

o aluno possa se orientar frente a informações de natureza estatística. Nesse 

contexto, a calculadora e o computador ganham importância como 

instrumentos que permitem a abordagem de problemas com dados reais ao 

mesmo tempo em que o aluno pode ter a oportunidade de se familiarizar com 

os computadores e seus programas. 

O estudo da estatística viabiliza a aprendizagem da 
formulação de perguntas que podem ser respondidas 
com uma coleta de dados, organização e 
representação. Durante o ensino médio, os alunos 
devem aprimorar as habilidades adquiridas no ensino 
fundamental no que se refere à coleta, à organização e 
à representação de dados. Recomenda-se um trabalho 
com ênfase na construção e na representação de 
tabelas e gráficos mais elaborados, analisando sua 
conveniência e utilizando tecnologias, quando possível. 
Problemas estatísticos realísticos usualmente 
começam com uma questão e culminam com uma 
apresentação de resultados que se apóiam em 
inferências tomadas em uma população amostral. 
(BRASIL, PCNEM,2006,p.79) 
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Portanto, a estatística pode tratar de atividades propostas pelo 

mediador, às quais permitirão a construção do conhecimento dos alunos, 

utilizando uma abordagem da qual não fazem parte fórmulas prontas, elas são 

fruto da dedução e do raciocínio dos alunos. 

Acredito que tal conteúdo possa ser trabalhado no estudo de jovens e 

adultos, uma vez que já possuem uma maior autonomia e entendimento de 

mundo de tal forma a poder, por meio das observações e representações 

gráficas obtidas, propor alternativas para os problemas da região onde vivem. 

Este trabalho pode fixar as idéias da estatística e com a utilização dos 

meios tecnológicos viabilizar a compreensão dos conceitos estudados e 

conseqüentemente sua aprendizagem. 

3.4 ESTATÍSTICA NO ENCCEJA 

 

O ENCCEJA – Exame Nacional de Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos - foi criado para dar oportunidade aos jovens que, por algum 

motivo, não conseguiram completar seus estudos na idade própria. 

     

 

 

Este exame (ENCCEJA) foi consubstanciado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 em seus artigos 2 e 27, 

quando na valorização da experiência extra-escolar, no vínculo entre a 

educação escolar, o trabalho e o mundo. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) em que são colocadas as habilidades e competências para o 

ensino de jovens e adultos; nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos (DCNEJA) e no Documento Base do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

      

 

 

 

Esses jovens e adultos, já trabalhadores com experiência 
profissional, leitores, participantes de vias informais da 
educação, com expectativa de melhor posicionamento no 
mercado de trabalho e/ou da retomada dos estudos em nível 
médio, precisam ter reconhecidos e validados os seus 
conhecimentos. Para eles, foi elaborado o ENCCEJA.  
LIVRO DO PROFESSOR (BRASIL, 2002, p. 14) 

Com base na experiência dos especialistas e nesses documentos, 
buscou-se identificar conteúdos e métodos para a construção de 
um quadro de referências atualizado e adequado ao ENCCEJA. 
Um dos resultados do processo são as Matrizes de Competências 
e Habilidades, em nível de Ensino Fundamental e em nível de 
Ensino Médio. 
LIVRO DO PROFESSOR, (BRASIL, 2002, p. 12) 
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O ENCCEJA então é uma avaliação executada para garantir o direito 

democrático de uma população interessada e necessitada em saber. Esta 

avaliação propõe uma equidade social quando promove e contempla princípios 

legais e conteúdos de uma aprendizagem que leva a autonomia intelectual do 

sujeito ao final da Educação Básica. 

     

 

 

 

 

 

 

O exame também se propõe a oferecer às Secretarias de Educação uma 

avaliação que lhes permita aferir os conhecimentos e habilidades dos 

participantes no nível de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Espera-se ainda, por meio do ENCCEJA, construir um indicador qualitativo que 

possa ser incorporado à avaliação de políticas públicas da Educação de 

Jovens e Adultos. 

As competências e habilidades avaliadas pelo ENCCEJA estão 

estruturadas em associações de cinco competências do sujeito com as nove 

previstas na LDBEN. Estes cruzamentos definem as habilidades a serem 

avaliadas que são: o domínio das linguagens, a compreensão dos fenômenos, 

a seleção e organização de fatos, dados e conceitos para resolver problemas a 

argumentação e a proposição.  

     
 

 

 

No Ensino Médio, a Certificação abrange: 1) Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias; 2) Ciências Humanas e suas Tecnologias; 3) Matemática e 

suas Tecnologias; e 4) Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

A Matemática no Ensino Médio então possui um desenvolvimento 

interdisciplinar, integrando o ser humano como articulador, construtor e 

A proposta do ENCCEJA para certificação do Ensino Médio 
assume parte desse papel institucional, procurando, por meio de 
uma prova escrita, aferir, em condições observáveis e com 
exigências definidas, as competências previstas para a educação 
básica. O foco do ENCCEJA é a situação problema para cuja 
resolução o participante deve mobilizar saberes cognitivos e 
conceituais (competências). A aprendizagem é destacada como 
referência à autonomia intelectual do sujeito ao final da educação 
básica, mediada pelos princípios da cidadania e do trabalho, na 
atualidade.  
LIVRO DO PROFESSOR, (BRASIL, 2002, p.21) 

Essas competências cognitivas são articuladas com os 
conhecimentos e competências sociais construídos e requeridos 
nas diferentes áreas, tendo por referência os sujeitos/interlocutores 
da aprendizagem que se apropriam dos conhecimentos e os 
transpõem para a vida pessoal e social. LIVRO DO PROFESSOR, 
(BRASIL, 2002, p.22). 



49 

 

transformador do meio onde vive. Desta forma, há uma estreita relação entre 

as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, 

o que levará o aluno ao desenvolvimento de competências e habilidades 

proporcionando a formação integral do sujeito. 

Segundo o Livro do Professor, (BRASIL, 2002, p.55), as áreas 

contempladas para a aplicação do ENCCEJA serão:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O item 8 “Interpretar informações de natureza científica e social obtidas 

da leitura de gráficos e tabelas” é o tema que se refere nossos estudos, 

gráficos sua construção, leitura e posterior conclusões.  

A Estatística, mais especificamente e estatística descritiva, é parte 

integrante desses estudos, pois acredita-se no potencial do jovem estudante 

em poder contribuir para a solução dos problemas encontrados na região em 

que está inserido, estimulando o cidadão critico existente em cada ser humano. 

A estatística descritiva proporciona ao aluno quando possui como filosofia a 

análise exploratória de dados, a realização de conclusões e para essas 

realizações quando trabalhadas com mais de duas representações gráficas 

diferentes, segundo Guedes (2007,p. 2), viabiliza o entendimento dos dados 

coletados e ainda segundo Novaes e Coutinho (2009, p. 103), é necessário ter 

1. Compreender a Matemática como construção humana, 
relacionando seu desenvolvimento com a transformação da 
sociedade. 

2. Ampliar formas de raciocínio e processos mentais por 
meio de indução, dedução, analogia e estimativa, utilizando 
conceitos e procedimentos matemáticos 

3. Construir significados e ampliar os já existentes para os 
números naturais, inteiros, racionais e reais. 

4. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 
leitura e a representação da realidade, e agir sobre ela. 

5. Construir e ampliar noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano. 

6. Construir e ampliar noções de variação de grandeza 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano.  

7. Aplicar expressões analíticas para modelar e resolver 
problemas, envolvendo variáveis socioeconômicas ou técnico-
científicas. 

8. Interpretar informações de natureza científica e social 
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. 

9. Compreender o caráter aleatório e não determinista 
dos fenômenos naturais e sociais, e utilizar instrumentos 
adequados para medidas e cálculos de probabilidade, para 
interpretar informações de variáveis apresentadas em uma 
distribuição estatística. Livro do Professor, (BRASIL, 2002, p.55) 
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o olhar de detetive sobre os dados coletados, com o propósito de extrair o 

maior número de informações possíveis e gerar novas hipóteses. 

No Livro do Professor, orientações aos que trabalham no ENCCEJA, 

temos que:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ESTATISTICA E COMPUTADORES 

 

É indiscutível que os meios tecnológicos (televisores, computadores, 

celulares, MP3, vídeos games, caixa eletrônico entre outros) estão ao nosso 

redor (MORAN – 1995, p. 6), o advento do computador nas escolas públicas e 

privadas já é um fato palpável, e o professor precisa fazer uso dessa máquina, 

não apenas para seguir uma tendência (moda) atual, mas para atender a um 

dos objetivos do ensino: inserir nosso aluno no mundo atual, dinâmico, 

responsável e cônscio de seus deveres e direitos. Para atender estes objetivos 

é necessário que o professor esteja. em constante capacitação.  

Ensinar e aprender passa a ter um novo significado e o professor precisa 

fazer o uso inteligente do computador e encontrar meios de tornar a aula 

presencial realmente importante (VALENTE – 1997, p. 5), uma vez que, para o 

aluno, o conhecimento está a um toque de suas mãos.  

Técnicas e raciocínios estatísticos são empregados como 
instrumentos de análise de distribuição estatística para 
realizar inferências e previsões fazendo uma avaliação 
crítica dos resultados. Desse modo, pode-se observar se o 
aluno sabe analisar o comportamento de variável, expresso 
por meio de uma distribuição estatística, como importante 
recurso para a construção de argumentação consistente. Por 
outro lado, essas técnicas e raciocínios estatísticos são, sem 
dúvida, instrumentos tanto das Ciências da Natureza quanto 
das Ciências Humanas que, cada vez mais, se utilizam, em 
questões do mundo real, de dados apresentados na forma 
de distribuição estatística. O domínio desse conhecimento é 
fator imprescindível para que um cidadão possa desenvolver 
a habilidade de avaliar, com auxílio de dados apresentados 
em distribuições estatísticas, a adequação de propostas de 
intervenção na realidade. As competências propostas para 
essa certificação possibilitam ao jovem ou adulto atuar na 
sociedade tendo a Matemática como instrumento de 
mediação. Livro do Professor, BRASIL, 2002, p.61. 
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O professor não será substituído pelos computadores, mas terá que 

modificar algumas de suas funções. Estimular o aluno a aprender e a buscar 

informações, organizar esses conhecimentos, contextualizá-los e coordenar a 

apresentação e transformação desses conhecimentos em saber, em vida 

(MORAN – 1995, p. 6). 

No ensino da Matemática não é diferente, os computadores estão 

presentes também na abordagem da filosofia da análise exploratória de dados, 

utilizada em Estatística, com a utilização dos mais diversos softwares. O uso 

destes aplicativos faz com que os alunos reflitam sobre dados coletados e 

possam realizar conclusões de uma forma mais dinâmica e não se aterem aos 

cálculos, necessários para que cheguem a um resultado, também permite um 

maior grau de correção dos resultados obtidos.  

Desta forma, o uso dos computadores passa a ser de extrema 

importância, uma vez que, o aluno não estará concentrado apenas nos seus 

cálculos, mas sim, na análise que poderá realizar a partir deles.  

 

3.6 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

É uma teoria de David Paul Ausubel formulada a partir de 1963 em que 

propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados para que 

possam construir as estruturas mentais utilizando, como meio, mapas 

conceituais19 que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando assim uma aprendizagem prazerosa e eficaz (PELIZZARI – 

2002, p. 37). 

É um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de 

maneira substantiva e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura do 

conhecimento do aluno. (MOREIRA – 1999, p. 1). 

                                                           
19

 Teoria de Joseph Novak que fundamenta-se em uma ferramenta para organizar e 

representar o conhecimento.Wikipédia, acesso em 10/01/10. 
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Se os alunos fazem pontes entre o que aprendem intelectualmente e as 

situações reais, experimentais, profissionais ligadas aos seus estudos a 

aprendizagem será mais significativa, viva, enriquecedora (MORAN – 2008, p. 

6). 

Ensinar e aprender com significado implica em interação, disputa, 

aceitação, rejeição, caminhos diversos, percepção das diferenças, busca 

constante de todos envolvidos na ação do conhecer. (SMOLE –2002, p.4) 

A aprendizagem significativa vem romper com o estigma de que o aluno 

é uma máquina pronta para receber informações de seu professor. Ela vem 

veicular à necessidade de pertencimento por parte dos educadores, de 

ferramentas que acelerem o processo criativo de forma a desmistificar a 

educação e diversificar a aprendizagem (SILVA – 2008, p. 2). 

Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário que o 

material instrucional seja estruturado de maneira lógica; e o aprendiz deve 

relacionar o conteúdo novo com um já aprendido e modificar sua concepção do 

conteúdo. Desta forma, aprender significativamente envolve todo conhecimento 

adquirido para compreender um novo conceito e a partir deste novo conceito 

utilizá-lo de forma diversificada na sua vida modificando-a.  

Com este experimento foi feito uma relação com a estatística descritiva 

para que os alunos da E.J.A. possam, ancorados no seu conhecimento de vida, 

abrir as portas para um novo entendimento quando na observação e leitura de 

representações gráficas, e realizar as deduções necessárias para propor 

soluções aos problemas apresentados na comunidade em que vivem.  

 

3.7 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Serão apresentadas as dissertações de mestrado e doutorado que 

trouxeram contribuições ao trabalho realizado, e estão envolvidas com os 

computadores e a sala de aula. 
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3.7. 1.QUANTO A CONSTRUÇÃO DA WEBQUEST 

 

A primeira contribuição trata-se de uma dissertação de mestrado 

profissional da PUC/SP, da qual fazem parte um trio de estudos sobre uma 

WebQuest planejada, construída e aplicada por três alunos do mestrado 

profissional, cada uma com visões diferentes sobre um projeto de WebQquest. 

Nesse estudo foi determinante a contribuição de uma delas que versa sobre o 

uso de recursos da internet para o ensino de matemática com alunos do Ensino 

Médio, de 2008.  

A dissertação de Ellen Gomes Santiago da Silva sob o título “Uso de 

recursos da internet para o ensino de Matemática. WebQuest: uma experiência 

com alunos do Ensino Médio; traz a questão de pesquisa “como conceber 

atividades matemáticas para serem desenvolvidas com o apoio do computador 

que propiciem ao aluno construir significados para determinadas noções?”e 

possui como objetivo investigar esta metodologia de ensino WebQuest que se 

caracteriza como um conjunto de atividades de pesquisa e elaboração – pode 

colaborar para o desenvolvimento de conteúdos de Matemática com os alunos 

do Ensino Médio usando como base os recursos disponíveis na internet. 

Silva E. (2008, p.159) conclui que a WebQuest pode colaborar para a 

construção do conhecimento do aluno; o professor para adoção desta 

metodologia precisa mudar seu papel e responsabilidades e a principal 

dificuldade surgida durante a realização de seus estudos foi não ter literatura 

sobre a WebQuest. 

As conclusões de Silva E. (2008, p.160) tornaram real a possibilidade de 

proporcionar um ganho, quanto ao conhecimento do aluno, utilizando esta 

metodologia de ensino. 
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3.7.2.QUANTO A METODOLOGIA DESIGN EXPERIMENT 

 

A metodologia Design Experiment é a adotada nessa pesquisa, portanto 

para um melhor entendimento dela e fundamentar o trabalho apresentado, 

refere-se a dissertação de mestrado em educação matemática de Renata 

Martins Fortes da PUC/SP em 2007, sob o título “Interpretação de gráficos de 

velocidade em um ambiente robótico” que possui a seguinte questão de 

pesquisa “as dificuldades identificadas associadas a interpretação e construção 

de gráficos também emergem num ambiente robótico?”, ou melhor,” o 

ambiente robótico fornece recursos para superar tais dificuldades?”.  

A metodologia utilizada é o design experiment, onde a sala de aula é 

vista como um laboratório de pesquisa para pesquisadores e alunos criarem 

hipóteses, as desenvolvam, analisam com iterações num processo cíclico. 

Fortes (2007, p. 24) fez suas pesquisas com alunos do Ensino Fundamental II 

(8º e 9º anos) e Ensino Médio – Regular. Os resultados obtidos foram: os 

alunos apresentam dificuldades em interpretar o gráfico com a visualização real 

do movimento dos robôs; identificar a parte do gráfico que deve ser analisada 

para solucionar um problema e dificuldades para relacionar os gráficos aos 

movimentos dos robôs. A autora conclui também que o ambiente robótico 

permitiu aos estudantes relacionarem rapidamente o gráfico ao deslocamento 

do robô, ou seja, a programação foi útil para a conclusão das atividades. 

Esta dissertação pode em muito colaborar com as conclusões que este 

trabalho pode apresentar, uma vez que, além de terem a mesma metodologia o 

conteúdo matemático (estatística com a construção das representações 

gráficas e interpretação dos dados) também é o mesmo. O que difere uma da 

outra é o público alvo e a utilização do conteúdo matemático. As impressões 

obtidas poderão fazer parte das conclusões desse trabalho. 

Outra dissertação que traz a mesma metodologia – design experiments 

– é a de Idalise Bernardo Bagé, mestrado profissional em ensino de 

matemática PUC/SP, 2008 e possui o título “Proposta para a prática do 

professor do ensino fundamental I de noções básicas de geometria com o uso 
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de tecnologia”. Sua questão de pesquisa é “quais as contribuições que os 

recursos tecnológicos podem trazer para a prática do professor do Ensino 

Fundamental I em relação ao ensino de Geométrica?”, mais especificamente 

tem “em que medida uma oficina com a utilização dos recursos da tecnologia, 

poderá contribuir para a prática dos professore das séries iniciais no ensino dos 

conceitos básicos da Geometria?”. A metodologia utilizada pela pesquisadora 

foi o design experiment ou design research, um meio para a realização de 

avaliação formativa para testar e aperfeiçoar modelos educacionais baseados 

em princípios derivados de investigação prévia. Bagé (2008, p. 38), utilizou um 

instrumento de entrevista semi estruturada, observações e análise dos 

questionários. 

Bagé (2008, p. 144) chega as seguintes conclusões: a oficina contribuiu 

para a prática dos professores fazendo com que percebessem a importância do 

ensino de geometria nas séries iniciais e as possibilidades que a tecnologia 

oferece para que isso ocorra. E ainda, o professor precisa de tempo para criar 

suas próprias atividades respeitando as especificidades de cada escola. 

Apesar de serem temas diferentes a pesquisa de Bagé (2008) pode 

trazer grandes colaborações quando tratar-se da metodologia de pesquisa 

design experiments. 

Seus esclarecimentos quanto aos níveis a serem observados para as 

análises das conclusões foram de suma importância no experimento 

apresentado.  

 

3.7.3.QUANTO AO CONHECIMENTO ESTATISTICO 

 

A estatística é o conteúdo matemático abordado com os alunos da 

E.J.A. neste trabalho, portanto foram encontradas dissertações que auxiliaram 

nas conclusões. 

Dessa forma o primeiro é o de Osmar Antonio Lima, dissertação de 

mestrado da PUC/SP de 2009, com o título “Distribuição normal: Uma 
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introdução voltada ao ensino médio por simulações via planilha eletrônica e 

exercícios interativos”. Sua questão de pesquisa foi “Quais contribuições de 

uma sequência didática, baseada em resoluções de problemas e com a 

utilização de uma planilha eletrônica como ferramenta, na construção da ideia 

de Distribuição Normal a partir de uma atividade de análise exploratória de 

dados?” 

Lima O. (2009, p. 19) como metodologia apresentou a Teoria do 

Antropológico do Didático (TAD) de autoria de Chevallard (1999) onde são 

analisadas as técnicas, a tecnologia e as teorias que envolvem uma tarefa 

proposta pelo professor, desta forma a TAD possibilita a modelagem de 

práticas sociais, ou mais especificamente dos objetos matemáticos. Assim 

Lima O. (2009, p. 23), utilizou a organização praxeológica na elaboração das 

atividades da sequência didática e conclui: os alunos passaram a ter idéia da 

distribuição normal a partir das atividades realizadas em sala de aula, ou seja, 

perceberam também a noção da relação existente entre a estatística e a 

probabilidade. Quanto ao uso do ambiente computacional houve um a evolução 

nas atividades propostas.  

Desta forma acredita-se que a utilização do ambiente computacional 

trará ganhos para a aprendizagem dos alunos da E.J.A. 

A segunda dissertação é a de Corina Rodrigues de 2009, da PUC/SP, 

no mestrado profissional no ensino de matemática, sob o título “Leitura e 

interpretação de gráficos e tabelas: Um estudo comparativo sobre o 

desempenho de alunos de licenciatura em matemática, pedagogia e 

bacharelado em administração” 

Rodrigues (2009, p. 25) apresenta sua questão de pesquisa “quais são 

os conhecimentos sobre leitura e interpretação de gráficos e tabelas que os 

alunos dos cursos de licenciatura em matemática, pedagogia e bacharelado em 

administração mobilizam ao resolver situações apresentadas em forma de 

problemas?” 

Para chegar às repostas a esta questão Rodrigues (2009, p. 71) 

recorreu a metodologia de pesquisa que possui uma abordagem empírico-
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análitica que desenvolve um papel simbólico ao de uma máquina fotográfica, 

ou seja, capta um determinado momento de um fenômeno sem poder abarcar 

a evolução histórica do mesmo limitando se à evidencia dos fatos num 

determinado momento. 

A pesquisadora possui uma perspectiva descritiva, pois pretende buscar 

aspectos relevantes sobre o objeto de estudo e promover uma comparação 

entre os diferentes saberes dos três grupos de estudantes do ensino superior. 

É uma amostra não aleatória por tratar de alunos escolhidos conforme a 

conveniência do pesquisador. São 150 respondentes para que os valores 

estejam alinhados com a realidade. A coleta de dados usou a observação 

direta extensiva que apresenta a técnica tipo teste, pois testes são 

instrumentos utilizados com a finalidade de obter dados que permitam medir o 

rendimento, a frequência, a capacidade ou a conduta de indivíduos de um 

grupo. Na compreensão dos dados obtidos a autora adotou uma abordagem 

quantitativa para a análise dos percentuais de acordo com erros em cada 

questão. 

Rodrigues (2009, p. 148) conclui que os conhecimentos estatísticos dos 

três grupos são insuficiente principalmente quando lhes são requeridas maiores 

esforços cognitivos para a leitura e interpretação dos dados, em especial nas 

tabelas. O s resultados foram piores nos no grupo de pedagogia.  

Esta dissertação envolve com dados importantes e interessantes onde 

podem concluir que os alunos precisam ser colocados frente ao conhecimento 

estatístico desde cedo, criando uma cultura estatística. A abordagem da 

análise exploratória pode ser parte da solução para este problema e quanto 

aos alunos da E.J.A. torna-se de fundamental importância a inserção desses 

alunos no mundo estatístico, ou melhor, no conhecimento estatístico. 

Na dissertação de mestrado profissional de Márcia Vieira, em 2008, com 

o título “Análise exploratória de dados: uma abordagem com alunos do Ensino 

Médio” a pesquisadora possue o objetivo de a partir de uma sequência 

didática, estudar as interações entre o aluno e um ambiente de estatistica 

dinâmica, introduzindo a análise exploratória de dados para o 2º ano do ensino 
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médio permitindo ao sujeito o desenvolvimento da capacidade de organizar, 

analisar e interpretar os dados, utilizando-se do software FATHOM20. 

A pesquisadora traz que nos resultados apresentados, notou-se a 

importância da articulação dos diferentes tipos de registros de representação 

semiótica (tabelas, gráficos, representações númericas de medidas média e 

mediana) e a compreensão destes conceitos.O aplicativo utilizado favoreceu ao 

aprendizado principalmente das definições de média e mediana mas, não na 

compreesão dos significados dos quartis de do Box Plot, seria necessário mais 

tempo. A pesquisadora termina com sugestões de pesquisas futuras com a 

verificação entre as teorias de Raymond Duval – Registro de Representação 

Semiótica e F.R.Curcio – Níveis de Compreensão Gráfica; com maior 

desenvolvimento das questões que envolvam quartis e a construção do Box 

Plot e o desenvolvimento simultaneo entre uma sequência didática com a 

utilização do FATHOM e do ambiente computacional. Nota-se que a 

pesquisadora surge com um novo professor, aquele que cria e elabora a 

atividade e propõe sugestões para uma nova aplicação. 

A colaboração de Vieira (2008) ao trabalho apresentado é no surgimento 

de um novo professor e o favorecimento do aprendizado dos alunos nestas 

atividades.  

A dissertação de mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, em 

que teve como questão de pesquisa “quais as contribuições da intervenção de 

ensino proposta para a introdução do conceito de média aritmética em alunos 

da 4ª série do Ensino Fundamental com o uso do ambiente computacional”, do 

ano de 2005 e autoria de Rosana Catarina Rodrigues Lima; traz-nos que o uso 

do ambiente computacional favoreceu os resultados obtidos quando na 

exploração de um mesmo conjunto de dados usando distintas representações. 

Para tanto a pesquisadora utilizou como metodologia dois grupos 

distintos um de controle e o outro experimental com pré e pós testes, as 

atividades foram divididas em três fases: fase 1 o pré teste; fase 2 a 

                                                           
20

 Software utilizado em estatística dinâmica 
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intervenção no grupo experimental com a utilização do ambiente computacional 

e o grupo de controle sem tal intervenção. A fase 3 a pesquisadora aplicou um 

pós teste em ambos os grupos . 

 

3.7.4.QUANTO A APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

Para a aprendizagem colaborativa foi encontrado uma tese de doutorado 

em engenharia da USP/SP – Escola Politécnica de autoria de Luisa Aleyda 

Garcia Gonzàlez defendida em 2005. Com o título “Um modelo conceitual para 

a aprendizagem colaborativa baseada na execução de Projetos pela Web.” 

Nesta tese Gonzàlez(2005, p. 10) envolve que a questão de pesquisa 

“Qual deve ser a metodologia que auxilie o docente na construção de 

aplicações colaborativas de aprendizagem de conceitos de engenharia, e a 

distância, de modo que envolva, de forma implícita, uma proposta pedagógica 

para o planejamento, organização e execução da aplicação baseada em 

projetos e, além disso, que o conteúdo seja reutilizável por qualquer sistema de 

suporte a aprendizagem?”  

González(2005, p. 11) nos informa dois objetivos específicos que são: a) 

definir o modelo conceitual para aplicações de aprendizagem em grupo e b) 

especificar as características dos ambientes de suporte para as atividade de 

aprendizagem em grupos. 

As conclusões de Gonzàlez (2005, p. 219) entre outras são que os 

estudos da bibliografia permitiram concluir que os ambientes de aprendizagem 

para adultos são mais apropriados para aceitar uma estrutura de aprendizagem 

colaborativa, por ser esta mais flexível e requerer menos planejamento e 

coordenação que a estrutura de aprendizagem para outras idades. Outra 

conclusão de Gonzàlez (2005, p. 219) é que o estilo de aprendizagem em 

grupo tem muitas formas de ser utilizado através dos meios computacionais 

Como se está trabalhando com adultos, estas conclusões são 

fundamentais quanto a utilização da aprendizagem colaborativa para alunos 
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com idade mais avançada e a utilização dos computadores, uma vez que 

atividades planejada a WebQuest possui como fundamento a aprendizagem 

colaborativa e com a utilização da internet, o que torna viável este tipo de 

proposta para alunos com idades mais avançada e principalmente para os 

alunos da E.J.A.. 

A aprendizagem colaborativa se desenvolve num ambiente onde não há 

hierarquias, cada elemento participa levando sua contribuição e/ou tarefa para 

o grupo; neste modelo de aprendizagem o conhecimento é adquirido por meio 

das interações. 

As interações entre pares é o tema da tese de doutorado de Carolina 

Carvalho, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, publicada em 2001, sob o título ”Interacção entre 

pares – contributos para a promoção do desenvolvimento lógico e do 

desenvolvimento estatístico no 7º ano de escolaridade” 

Carvalho (2001, p. 187) apresenta como questão de pesquisa “qual o 

papel do trabalho em díade21, quanto ao desenvolvimento lógico e ao 

desempenho estatístico dos alunos, quando estes resolvem tarefas não-

habituais de Estatística?” Para chegar as suas conclusões Carvalho (2001, p. 

188) utilizou como metodologia a analise das atividades aplicadas a dois 

grupos, um de controle e o experimental, com pré e pós-testes. Os testes foram 

aplicados a crianças de idade entre 12 e 15 anos, por dois anos consecutivos.  

A tese de Carvalho (2001, p. 198) traz uma discussão muito abrangente 

sobre a interação sobre pares e após os estudos das análises que envolveram 

315 alunos; em suas conclusões há “não é preciso interagir com um par mais 

competente, nem sequer se pensarmos exclusivamente no domínio da 

Estatística, para podermos progredir”  

E ainda Carvalho (2001, p. 168) esclarece que o trabalho em grupo 

fornece aos alunos a possibilidade de se apoiarem mutuamente para manterem 

suas respostas ou para argumentá-las. 
                                                           
21

 Díade são duplas. 
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Como na metodologia design experiments as “variáveis de clima” e “de 

aprendizagem” precisam ser estudadas, pois delas depende o sucesso do 

experimento estudado, logo as conclusões de Carvalho (2001) são de suma 

importância. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo há a metodologia de pesquisa Design experiments, que 

orienta este experimento e foi dividido em duas fases que são a “elaboração” e 

a “experimentação”. A fase de “elaboração” envolve o planejamento de todas 

as atividades a serem realizadas pelos alunos, e a construção da WebQuest 

“Conhecendo a região onde você vive”, com seus objetivos e sua 

apresentação; e a fase de “experimentação”, que surge como uma avaliação 

das atividades realizadas pelos alunos durante a fase de “elaboração” com a 

utilização dos computadores. 

4.1 DESIGN EXPERIMENTS 

 

Design experiments é uma metodologia de pesquisa que consiste em 

realizar um experimento e propor o seu aprimoramento, de tal forma, a 

minimizar os problemas surgidos durante a realização e levem ao 

aprimoramento de métodos de ensino. 

No design experiments o pesquisador deve seguir alguns itens que 

permitirão a observação do experimento e concluir quais pontos devem ser 

alterados ou não, para viabilizar o aprendizado dos alunos. É o estudo das 

interações entre o aluno e o experimento, entre o professor e o aluno, entre o 

professor e o produto preparado.  

Esta metodologia tem sido apontada como uma solução para o problema 

de distanciamento entre a investigação e a práxis (JUUTI, LAVONEN – 2006, 

p. 12). E ainda concluem que “A investigação educacional pode ser dividida em 

duas partes que são: „investigação sobre a educação‟ e „investigação para a 

educação”. 

No trabalho ora apresentado acredito estar atuando na investigação 

educacional destinada “para a educação”, pois trata-se de uma pesquisa com o 

objetivo de descobrir em que medida a utilização da metodologia WebQuest 
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permite a introdução do letramento estatístico, utilizando os softwares Word e 

Excel com os alunos da E.J.A. em uma escola da rede pública paulista.  

O objetivo desta metodologia é refletir sobre o ensinar e o aprender, 

analisando os relacionamentos entre a teoria, os experimentos projetados e a 

prática (FORTES – 2007, p.24). 

O Design Experiment permite que o pesquisador assuma 

simultaneamente o papel de “pesquisador e professor” e para tanto necessita 

estar apto para conduzir e analisar as atividades projetadas. 

Segundo Ann Brown (1992, apud COLLINS – 2004, p. 5) o pesquisador 

na análise do experimento deve observar as variáveis independentes e 

dependentes, pois delas resultam o fracasso ou sucesso do experimento. 

Ainda segundo Ann Brown (1992, apud COLLINS – 2004, p. 5) a sala de 

aula é vista como um laboratório em que a interação entre professor e aluno 

acontece criando hipóteses e buscando soluções em conjunto. Professores e 

alunos são vistos como parceiros. O sucesso ou fracasso dessa metodologia 

está nas interações entre os sujeitos e o ambiente de aprendizagem que se 

formarão, ambos são variáveis independentes do experimento. 

As variáveis são partes importantes do experimento e podem ou não 

auxiliar no objetivo a ser alcançado do tema a ser pesquisado, Ann Brown 

(1992, apud COLLINS – 2004, p. 5).   

Neste experimento apresentado temos como variáveis dependentes;  

 variáveis de clima onde é possível detectar o grau de 

envolvimento dos alunos ao realizarem as atividades propostas 

ou ainda sua motivação;  

 variáveis de aprendizagem por meio de pré e pós-teste por meio 

das quais aferimos o grau de modificações incorporadas nos 

alunos e  

 variáveis sistêmicas que são variáveis em relação ao sistema 

educacional e envolve custos e alterações para a aplicação do 

experimento estudado. 
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As variáveis independentes são aquelas que determinam o sucesso do 

experimento, segundo COLLINS (2004, p. 6) e temos:  

 o ambiente em que se realiza o experimento; em nosso caso 

trata-se de um ambiente diferente para o aluno, trata-se da sala 

de informática, um ambiente inóspito para os alunos uma vez que 

muitos jamais haviam estado ali ou tocado num computador;  

 natureza dos aprendizes, no experimento ora apresentado os 

alunos são da E.J.A. da terceira série do Ensino Médio e são 

jovens e pessoas com idade mais alta que não puderam concluir 

seus estudos em idade própria. 

 recursos para a implantação do experimento,estes recursos são 

de baixo custo caso a instituição escolar seja como a que realizo 

o experimento, ou melhor, possua, calculadoras, uma sala de 

informática contendo vinte estações de trabalho compostos por 

monitor, teclado e CPU todos ligados a rede mundial de 

computadores (internet) e já instalados os aplicativos Word, Excel 

e PowerPoint. Vale lembrar que os alunos das instituições 

governamentais recebem o kit do aluno (material escolar 

contendo mochila, régua, lápis colorido, lápis preto, canetas, 

borrachas, cadernos tipo universitário e de desenho). E nas 

instituições há o kit do professor, que permanece na escola, 

composto de computador, impressora, data show e telão. 

 desenvolvimento profissional; o professor que atuará precisa estar 

envolvido com um forte apelo ao desenvolvimento profissional e 

terá uma supervisão de especialista visando a discussão dos 

procedimentos adotados. 

No experimento apresentado, a pesquisadora/professora pode 

contar com a orientação dos professores do curso realizado, mas 

quando estiver na Escola há a figura do professor ou do 

coordenador pedagógico que organizará as atividades caso esteja 

sendo realizada com um grupo de professores. 
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 exigências financeiras, caso haja, no experimento apresentado, o 

custo financeiro envolveu um pacote de folhas destinadas ao uso 

em impressora e seu respectivo toner. 

 implementação do experimento são as variáveis, o tempo do 

experimento, inovação e durabilidade, em nosso caso o tempo 

destinado ao experimento foi de aproximadamente quatro 

semanas com quatro aulas de cinqüenta minutos cada uma. A 

inovação foi impactante uma vez que se tratava da primeira vez 

em que os alunos eram convidados a assistirem e realizarem 

atividades na sala de informática. 

Para auxiliar nas análises o experimento foi filmado e fotografado com o 

objetivo de poder estudar melhor as intervenções, atitudes, graus de 

confiabilidade e motivação, e as interações ocorridas entre os alunos com 

observação do trabalho colaborativo; e entre professor e alunos para verificar a 

nova postura do professor como mediador das situações de aprendizagem 

apresentadas.  

Lesh e Kelly (2000 apud BAGÉ, p. 40) nos informam que há níveis de 

interações que precisam ser consideradas na utilização desta metodologia que 

são: 

 

 

 

 

 

Na realização desse experimento foi abordado o Nível 1 em que equipes 

de estudantes, com ajuda de professores, resolvem, constroem e revisam sua 

interpretação das atividades matemáticas propostas. 

Nível 1 – Equipes de estudantes, com a ajuda de professores, 
resolvem, constroem, revisam e refinam sua interpretação das 
atividades propostas; 

. 

 
Nível 2 – Professores trabalham com a finalidade de dar 
sentido a aprendizagem dos alunos; 

Nível 3 – Pesquisadores desenvolvem modelos que auxiliarão 
o professor na aprendizagem dos alunos. 
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Neste contexto pesquisadores devem prestar maior atenção às 

interações dos estudantes com elementos do ambiente e assim o experimento 

de estudo precisa ser eficaz.  

Rogoff (1995 apud COLLINS 2004, p. 42) nos alerta que para 

analisarmos os ambientes de aprendizagem devemos estar atentos a três 

aspectos importantes: a experiência do indivíduo, as interações entre 

indivíduos e as interações entre o indivíduo e a sociedade.  

Por estar trabalhando com os alunos da E.J.A., num favorecimento do 

trabalho em grupo, acredito que a experiência dos alunos neste projeto é de 

fundamental importância, as conclusões solicitadas para a elaboração do 

documento final ficará sem muitas sugestões se não forem pessoas já com 

larga experiência e convivência local. 

Na avaliação do produto, segundo Rugoff(1995 apud COLLINS – 2006, 

p. 43) alguns aspectos relevantes precisam ser observados, como: nível 

cognitivo; interpessoal; de grupo, de recursos, e institucional que abordaremos 

a seguir com maiores esclarecimentos. 

 No nível cognitivo: o que os estudantes entendem antes do 

experimento. São ferramentas para esta análise, observações de 

reflexão dos estudantes com explicações (pré- teste). 

Nessa pesquisa foi realizada uma sondagem com o conteúdo 

estatístico e as ferramentas computacionais PowerPoint, Word e 

Excel onde foi observado que 83 dos 85 alunos estudados, não 

possuíam o conhecimento exigido, portanto torna-se pertinente a 

introdução a letramento estatístico. Quanto ao uso dos aplicativos 

6 (seis) dos 85 possuíam algum conhecimento, o que torna esta 

uma oportunidade excepcional para tantos.  

 Nível interpessoal; qual a interação ocorrida entre alunos? E entre 

professor e aluno? 

 Nível de grupo ou de sala; esta perspectiva aborda questões de 

participantes da estrutura, identidade do grupo. Todos 



67 

 

participaram? Existe um sentimento geral para o cumprimento das 

metas? 

 Nível de recursos; como os recursos estão disponíveis para os 

alunos, são fáceis de entender e usar? 

Nessa pesquisa os recursos estão disponíveis para todos os 

alunos, pois a escola possui sala de informática com 

computadores suficientes para a realização da atividade; há o “kit 

do professor” e os alunos receberam o “kit do aluno”.  

 Nível escolar ou institucional; os pais estão satisfeitos com o 

projeto? Há apoio dos administradores da unidade escolar? 

Para este experimento a professora recebeu todo apoio da equipe 

gestora. 

 

O design experiments pode ser divido em duas fases, (FORTES,2007, 

p.26) para uma melhor organização, no caso desta pesquisa fizemos: 

a)  fase de elaboração    b) fase do experimento.  

 

4.2.FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Na fase da elaboração no primeiro momento foi construída uma 

WebQuest que envolveria os conhecimentos estatísticos e a utilização dos 

aplicativos: planilha eletrônica, editor de textos e de apresentação.  

Foi feito uma sondagem (pré-teste) para ter conhecimento acerca do 

domínio das tecnologias pelos alunos e as definições de média, moda e as 

construções das representações gráficas, pois para muitos alunos não era a 

primeira vez que cursavam esta série. Como 83 (corresponde a 98%) dos 85 

estudantes desconheciam tais conteúdos, iniciou-se então a introdução ao 

letramento estatístico com a utilização dos aplicativos que seriam utilizados na 

WebQuest. Para esta fase foi planejado três semanas ou doze aulas de 

cinqüenta minutos cada.  
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Esta fase da elaboração realizou-se com os alunos em, quatro aulas 

com a coleta e tratamento dos dados, calculo da média e moda com sua 

interpretação numa representação gráfica. 

Quatro aulas com a construção das representações gráficas 

manualmente, ou seja, com a utilização de lápis e régua com a posterior 

análise dos dados obtidos. As produções dos alunos estão apresentadas no 

capítulo de análises das atividades. 

Quatro aulas com a construção das representações gráficas, agora com 

a utilização dos aplicativos, Excel (na construção das representações gráficas), 

Word (para registrar as análises para cada construção) e o PowerPoint (para 

envio da atividade a professora). Estas atividades estão descritas no capítulo 

de realização das atividades. 

Perfazendo um total de 12 (doze) aulas cada uma com 50 (cinquenta) 

minutos que serão descritas a seguir: 

1ª aula – 03/11/2009 

Objetivo: Apresentar a estatística e suas representações gráficas e a 

necessidade da coleta de dados, média e moda.  

Os alunos deverão estar organizados em grupos e calcular a média e 

descobrir a moda em duas situações distintas. 

2ª aula – 04/11/2009 

Objetivo: Definição das variáveis qualitativas e quantitativas discretas ou 

contínuas. 

Em grupos os alunos farão uma classificação das variáveis quanto ao 

tipo seguidos pela orientação da professora. 

3ª aula – 05/11/2009 

Objetivo: Resolver problemas que envolvam variáveis discretas e 

contínuas. 
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Após o encontro da média e moda nos exercícios entregues pela 

professora, os alunos deverão participar ao grupo suas observações quanto ao 

resultado obtido em relação aos tipos de variáveis. 

4ª aula – 06/11/2009 

Objetivo: Fixar o conteúdo com a resolução de mais cinco exercícios e 

após a institucionalização do professor. 

Os grupos deverão resolver os exercícios propostos e preparar um texto 

de cinco linhas com a análise das variáveis. 

5ª aula – 09/11/2009 

Objetivo : Conhecer as representações gráficas e as tabelas. 

Com o texto “Gráficos e Tabelas do dia-a-dia” (ENCCEJA.), os alunos 

deverão, em grupo, realizar as tarefas propostas. 

6ª aula – 11/11/2009 

Objetivo: Ler e utilizar as tabelas 

Com os exercícios propostos no livro do estudante do ENCCEJA, em 

grupo, realizar as atividades propostas do tema estudado. 

7ª aula – 12/11/2009 

Objetivo: Construir as representações gráficas 

Em grupos cada aluno deverá construir representações gráficas.  

8ª aula – 13/11/2009 

Objetivos: Construir as representações gráficas 

Com uma tabela de dados, os alunos em grupos deverão construir as 

representações gráficas manualmente. 

9ª aula – 16/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo Excel. 
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Os alunos deverão conhecer o Excel refazendo a construção dos 

gráficos já estudados e gravá-los em “pasta” própria 

10ª aula -  18/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo Word 

Cada grupo deverá preparar um texto em que exponha suas 

interpretações da representação construída, neste texto deverá constar a 

representação. 

11ª aula – 19/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo Power Point 

Em duplas, os alunos deverão preparar uma apresentação mostrando a 

análise feita em suas representações gráficas. 

12ª aula – 20/11/2009 

Objetivo: Realizar a apresentação preparada. 

As duplas de alunos deverão apresentar para toda a turma suas 

atividades. 

Na pesquisa este é um momento muito importante, pois os alunos 

deverão mostrar sua evolução quanto ao nível cognitivo e a partir dele o 

pesquisador poderá verificar se houve ou não uma aprendizagem, ou a 

compreensão dos temas estudados. 

Em continuidade, após o planejamento das atividades, foi retomada a 

construção da WebQuest “Conhecendo o Bairro Onde Você Vive”, e foi 

realizada adaptações que se fizeram necessárias, pois a partir destas 

atividades acredita-se que os alunos terão condições de realizá-la.  

A WebQuest é a avaliação das atividades realizadas, onde se espera 

que os alunos utilizem a estatística como uma ferramenta que dê suporte às 

suas propostas na solução dos problemas encontrados no bairro onde vive. Os 

alunos também utilizarão a planilha eletrônica, um editor de texto e um editor 
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de apresentação na preparação de um documento que será enviado aos 

órgãos competentes da região.  

 

4.2.1. - WEBQUEST CONSTRUIDA 

 

4.2.1.1 OBJETIVO 

 

Na elaboração desta WebQuest foram considerados os seguintes 

objetivos:  

1. Proporcionar ao aluno a utilização dos softwares Excel, Word e 

PowerPoint;  

2. Utilizar os conceitos da estatística descritiva para analisar os dados 

obtidos  

3. Propor alternativas para os problemas da região em que vive. 

O software Excel foi utilizado para a construção das representações 

gráficas. Para a realização deste procedimento foi elaborado duas aulas de 50 

minutos cada uma.  

O software Word foi utilizado para a elaboração do texto final e apenas 

uma aula foi necessária. 

Com o software PowerPoint os alunos prepararam as apresentações e 

para um melhor entendimento do software foi necessário duas aulas de 50 

minutos.  

Como muitos alunos já conheciam os aplicativos, porque nesta fase já 

havia acontecido uma capacitação anterior e não houve muitos problemas, 

apenas os alunos com idade mais avançada é que tiveram problemas, vale 

lembrar que a professora já havia trabalhado com eles estes mesmos 

aplicativos. 
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Alguns alunos com idade mais avançada possuem dificuldades em 

trabalhar e aceitar as aulas propostas na sala de informática, uma vez que 

trata-se de um ambiente desconhecido para muitos. 

 

4.2.2 “CONHECENDO A REGIÃO ONDE VOCÊ VIVE” 

 

A WebQuest “Conhecendo a região onde você vive” foi preparada 

utilizando o aplicativo PowerPoint (é um programa utilizado para edição e 

exibição de apresentações gráficas), com 15 telas de slides, a primeira tela é a 

Apresentação (Figura 1) da WebQuest, possui o objetivo de chamar a atenção 

dos alunos. 

Na sala de aula, agora laboratório de informática, foi necessário uma 

adaptação da professora para que não houvesse a dispersão dos alunos em 

outros sites, então ao ligar o computador, já estava na “área de trabalho” um 

ícone que identifica a apresentação a ser seguida (figura 1),basta um duplo 

clique para acessar a apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

Para a “navegação” basta clicar na tecla “enter” e o aluno terá acesso à 

próxima tela.  

 

Figura 1 – ÍCONE DE ACESSO 
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Por se tratar de alunos da E.J.A., não foi acrescentado nenhum tipo de 

música, pois a idéia era acompanhar os alunos o tempo todo com orientações 

verbais para cada equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda tela (Figura 2) encontra-se a introdução das atividades e o 

grupo é convidado a incrementar sua carreira profissional utilizando os 

computadores.  

O objetivo é fazer os alunos a se interessarem/envolverem nas 

atividades e o incremento da carreira profissional, acredito ser de interesse da 

maioria, uma vez que, a característica dos alunos da E.J.A. é na busca de uma 

melhor qualificação profissional. 

Para passar para a próxima tela ou slide, os alunos deverão clicar 

“enter”. Este procedimento deverá ser seguido por toda a apresentação, desta 

forma, simples, dificilmente o aluno terá grandes dificuldades em entender as 

orientações a serem seguidas. 

 

 

 

Figura 2 – INTRODUÇÃO DA WEBQUEST - 1 
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A tela da TAREFA (Figura 4) possui os seguintes objetivos: divulgar os 

problemas existentes no bairro em que vivem e propor soluções para estes 

problemas. 

Para realizar esta tarefa, os alunos deverão pesquisar nos sites pré-

estabelecidos. Para divulgar entre seus colegas o que pesquisou, será 

necessário numa apresentação. Para encaminhar a regional suas propostas 

deverá preparar um texto escrito. Portanto os alunos selecionarão, 

classificarão, analisarão e poderão fazer uma combinação com o que já sabem 

para propor soluções, praticando assim uma aprendizagem significativa. 

Segundo a taxonomia das tarefas de Dodge(1997, p.2), esta tarefa pode 

ser incluída em dois tipos diferentes como a de recontar e analítica. 

Recontar surge quando ao acessar os sites estipulados, os alunos 

tomam conhecimento dos índices oficiais, da Prefeitura de São Paulo sobre o 

bairro onde vivem, com os temas da saúde, transporte, emprego, limpeza 

urbana, densidade demográfica e a partir dos temas estudados cada grupo 

deverá preparar uma apresentação com as representações gráficas 

construídas. 

 

 
Figura 3 – INTRODUÇÃO DA WEBQUEST 2  
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A análise surgirá quando a partir dos dados coletados, os alunos 

deverão propor soluções para os problemas detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No slide do Processo (Figura 5), os alunos são orientados a trabalhar em 

grupos, o objetivo é na aprendizagem colaborativa, portanto deverão realizar as 

pesquisas e utilizar os aplicativos, para que possam juntos preparar a 

apresentação e o texto para encaminhamento.  

Neste slide do processo, (Figura 6), por se tratar dos dados estatísticos 

os alunos deverão construir as representações gráficas com mais de duas 

formas diferentes, pois segundo à analise exploratória de dados, dessa 

maneira fará com que o aluno possa ter uma visão mais ampla da situação 

capacitando-o a realizar as inferências da estatística descritiva e propor 

soluções para os problemas detectados.  

 

  

 

Figura 4 – TAREFA  
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Tais soluções deverão ser apresentadas por meio de um seminário 

produzido no PowerPoint.  

Nas telas a seguir (slides) do Processo, (figuras 7, 8 e 9) estão descritos 

os temas das pesquisas a serem realizadas pelos alunos.  

 

 

 

Figura 5 – PROCESSO - 1 

Figura 6 – PROCESSO - 2 
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Para uma maior organização na escolha dos temas, foi elaborado uma 

tabela que foi afixada no mural da sala de informática, onde os grupos deverão 

acrescentar o nome dos participantes nos temas escolhidos, assim mesmo, se 

houver a ausência de algum componente do grupo, aqueles que estiverem 

presentes saberão o tema a ser trabalhado e poderão dar continuidade aos 

trabalhos já iniciados. Esta preocupação resulta da experiência da professora 

em saber sobre a irregularidade na freqüência dos alunos. 

A tabela também favorecerá na escolha do tema a ser pesquisado para 

que não haja duplicidade nas escolhas e favorecer as atividades realizadas na 

sala de informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 7 – PROCESSO - 3 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela (slide), figura 10, há os esclarecimentos sobre a construção 

das representações gráficas e da preparação do seminário que ocorrerá com a 

utilização do PowerPoint. 

 

 

 

 

Figura 8 – PROCESSO - 4 

Figura 9 – PROCESSO - 5 
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Também encontramos o endereço em que os grupos deverão 

encaminhar as atividades já prontas. Também, possui uma segunda função, 

caso haja necessidade de algum aluno esclarecer ou dirimir alguma dúvida 

poderá fazê-lo utilizando o endereço disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 11, tela Recursos, estão os endereços em que os alunos 

deverão acessar para à realização das atividades, estes endereços estão 

colocados de tal forma que basta o aluno clicar sobre eles e terá acesso aos 

dados solicitados. Ao acessar a página em questão, o aluno, já estará 

“navegando” no site em que deverá escolher os dados referentes ao tema a ser 

pesquisado. Também poderá obter fotos da região e outras informações que se 

fizerem necessárias para a realização das atividades.  

O professor ao propor um trabalho com a WebQuest deve providenciar 

para que o aluno não se perca na navegação dos sites, a pesquisa é orientada, 

portanto, deve ter a orientação do professor em todos os meios. A internet é 

um meio de obter informações fidedignas se forem obtidas em sites confiáveis, 

de instituições onde o saber acontece, e assim acessar as informações mais 

recentes. 

 

 Figura 10 – PROCESSO - 6 
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O site utilizado nesta pesquisa pertence a Prefeitura da cidade de São 

Paulo e são dados utilizados para divulgar um relatório, em que a PMSP 

solicita o acompanhamento das realizações por eles apresentadas num 

sistema de gestão participativa; portanto acredita-se ser tais dados fieis à 

realidade da região. 

Para este trabalho proposto o aluno deverá fazer a coleta de dados e 

construir as representações gráficas com estes dados e posteriormente realizar 

um estudo da situação e propor soluções para os problemas apresentados. 

Todas estas atividades possuem prazos a ser cumpridos, portanto não poderá 

perder tempo com outros acessos diferentes aos já determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 12, o objetivo é deixar claro como acontecerá à avaliação das 

atividades realizadas pelo aluno e dessa forma ele terá um parâmetro de como 

deverá apresentar e encaminhar as atividades para obter êxito nos resultados 

apresentados. 

 

 

 

 Figura 11 - RECURSOS 
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Na figura 13, foi apresentado uma avaliação em forma de rubrica, 

fazendo o aluno possuir com clareza as notas que poderá obter em cada 

atividade apresentada e também como deverá realizar com qualidade a 

atividade solicitada, quais são as opções para a execução da tarefa solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – AVALIAÇÃO - 1 

Figura 13 – AVALIAÇÃO - 2 
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Na figura 14 – Dados dos indicadores; (vide próxima página) estão as 

definições, descrições e interpretações dos indicadores socioeconômicos a 

serem trabalhados pelos alunos ao realizarem suas pesquisas.  

Estes indicadores estão disponíveis no “Caderno do Aluno”, da disciplina 

de Ciências Físicas e Biológicas, destinado ao 7º ano ou antiga 6ª série do 

Ensino Fundamental II, que faz parte da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, referente ao ano de 2008. A professora fez uma adaptação deste 

material conforme a necessidade da atividade proposta. 

Esta tela se faz necessária, pois a frequência dos alunos é muito 

irregular e aqueles que não puderam comparecer e não tiveram acesso as 

orientações dadas em sala de aula terão, como saber conduzir as atividades. 

Outra utilidade é proporcionar mais autonomia aos alunos quando na 

realização das atividades, inclusive daqueles que não possuem uma frequência 

regular.  

Todas estas orientações e esclarecimentos foram discutidos com os 

alunos durante primeira aula, na sala de informática, na apresentação aos 

alunos da WebQuest; mas alguns alunos da E.J.A. tem a necessidade de rever 

o que foi solicitado e reler as orientações, para um melhor entendimento do foi 

solicitado, em seu tempo ele lê e rele as descrições e interpretações dos 

indicadores apresentados, desta forma é favorável o aprender a aprender. 
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Descrição e interpretação dos indicadores sócio-econômicos trabalhados 

Composição etária – A pirâmide etária apresenta a estrutura da população em relação às faixas etárias e ao sexo, isto é, qual é 

a porcentagem da população masculina e feminina (eixo horizontal) em cada faixa de idade (eixo vertical). Ela indica, por 

exemplo, se a população é composta principalmente por crianças, jovens, adultos ou idosos. Esse indicador socioeconômico 

pode contribuir para o planejamento e a avaliação de políticas públicas, relacionadas à saúde, educação, trabalho, previdência 

e assistência social, para os diversos segmentos de idade. 

Renda dos responsáveis por domicílio – indica o rendimento mensal dos responsáveis pelos domicílios. A primeira coluna 

apresenta as faixas de rendimento; a segunda coluna indica o número de responsáveis que têm aquele rendimento; e a terceira 

coluna mostra a porcentagem relativa do número de responsáveis em cada faixa de rendimento. Este indicador contribui para a 

avaliação do poder aquisitivo da população. 

Domicílio em setores subnormais – apresenta o número total de domicílios na região analisada e o número e a porcentagem 

relativa de domicílio localizada em favelas. 

Cobertura de rede de abastecimentos de água – apresenta o número e a porcentagem relativa de domicílios abastecidos por 

rede de água. Pode contribuir para a avaliação da quantidade de moradores sujeitos ao uso e consumo de água não tratada.  

Cobertura de coleta de lixo apresenta o número e a porcentagem relativa de domicílios atendidos direta ou indiretamente por 

coleta de lixo 

Jovens não alfabetizados – apresenta além do número de jovens de 15 a 19 anos, da região analisada, o número e a 

porcentagem relativa daqueles que ainda não foram alfabetizados. Este indicador pode contribuir significativamente para 

avaliação da situação educacional da população.  

Equipamentos de educação – apresenta o número de escolas de cada categoria (estadual, municipal e particular) localizadas na 

região analisadas. 

Equipamentos de cultura – apresenta o número de instituições ligadas à cultura como teatros, museus e bibliotecas localizadas 

na região estudada. 

Equipamentos de esporte e lazer – apresenta o número de centros esportivos e de lazer localizadas na região estudada. 

Mortalidades em menores de 1 ano – apresentam o número de óbitos de bebes mortos com menos de 1 ano (primeira linha). As 

demais apresentam o número de óbitos por faixa etária. 

Baixo peso ao nascer – apresenta o percentual de nascidos vivos com peso inferior a 2500 gramas, na população residente em 

determinado espaço geográfico. A ocorrência de baixo peso ao nascer apresenta importante fator de risco para mortalidade 

neonatal infantil, pois, quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Proporções elevadas de 

nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, associados a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de 

assistência materno-infantil.                             Fonte: Caderno do Aluno, Proposta Curricular de São Paulo- 6ª 

Figura 14 – DADOS DOS INDICADORES 



84 

 

A Conclusão (figura 15) segundo Dodge (1997, 2), permite ao criador da 

WebQuest, retomar aos objetivos iniciais e fazer com que o aluno esteja 

envolvido na resolução da tarefa proposta.  

Para tanto nesta tela chamamos a atenção para a necessidade do 

mercado de trabalho em ter profissionais que dominem as tecnologias e a 

oportunidade que o aluno tem ao realizar a Tarefa proposta por esta WebQuest 

poderá incrementar sua vida profissional.   

Um dos objetivos do aluno da E.J.A. retomar seus estudos é a melhoria 

na sua empregabilidade, dessa forma ao chamar a atenção dele para a 

possibilidade de melhoria nas condições de trabalho é uma forma para matê-lo 

motivado quanto na realização das atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos créditos, última tela, (figura 16) consta o público a que se destina a 

WebQuest, e a autoria da mesma. 

 

 

Figura 15 - CONCLUSÃO 
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4.3.A FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Para a fase de experimentação foi destinado cinco aulas, onde os alunos 

deveriam seguir um planejamento diário. Este planejamento consiste em:  

Primeira aula: ler, conhecer a WebQuest “Conhecendo o Bairro onde 

Vive” e finalmente organizarem-se em equipes/grupos. 

Segunda aula: construir as representações gráficas utilizando o Excel. 

Terceira aula: utilizando o PowerPoint, preparar as apresentações 

Quarta aula, preparar um texto utilizando o Word, para a entrega do 

produto final. 

Quinta aula; apresentação aos pares do tema pesquisado (seminário) e 

recebimento do texto produzido com as sugestões para a solução dos 

problemas do bairro e posterior entrega na regional Jaçanã/Tremembé. 

A seguir estão descritos os planos das aulas: 

 

 

 

Público alvo:

Ensino Médio E.J.A. – 3ª SÉRIE

Atividade elaborada por:

Márcia Cristina dos Santos Ribacionka

Professora de Educação Básica

 

Figura 16 - CRÉDITOS 
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1º aula; dia 23/11/2009 

Objetivo: Ler toda WebQuest, escolher o tema a ser pesquisado e 

marcar no mural da sala o tema escolhido . 

Os alunos deverão: ler as orientações da WebQuest, seguir os 

esclarecimentos das atividades; anotar os prazos e a tarefa, escolher o tema e 

marcar no mural o tema escolhido e iniciar as pesquisas do tema que escolheu. 

2º aula, dia 25/11/2009 

Objetivo: Coletar os dados e construí-los no Excel e analisá-los. 

Os alunos deverão utilizar o Excel para construir as representações 

gráficas, analisá-las e iniciar a preparação da apresentação/seminário em 

Power Point. As equipes dos temas História do Parque Edu Chaves, deverão 

preparar o resumo do texto a ser colocado na apresentação. 

3º aula; dia 26/11/2009 

Objetivo: Utilizar o software PowerPoint para preparação do seminário. 

Preparação da apresentação/seminário utilizando o software Power 

Point e o texto, com o Word, para ser entregue no dia do seminário. 

4º aula; dia 27/11/2009 

Objetivo: Preparar o relatório no editor de textos, Word e encaminhar 

para o endereço eletrônico já disponibilizado. 

As equipes deverão finalizar as atividades e encaminhá-las para o 

endereço eletrônico que consta na WebQuest. 

5º aula; dia 30/11/2009 

Objetivo: Seminário e entrega dos textos impressos. 

Os alunos deverão realizar o seminário com as discussões dos 

problemas apresentados e, posteriormente, as notas serão divulgadas pelo 

professor. 
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CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo estão: a caracterização dos sujeitos envolvidos neste 

experimento que são a escola e os alunos, assim como também a descrição 

das atividades realizadas tanto na fase de elaboração, como também, na fase 

de experimentação. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

5.1.1.ESCOLA 

 

Este trabalho foi realizado na E.E. Gabriela Mistral – Escola de 

Tempo Integral, situada no Parque Edu Chaves, Capital, São Paulo, e que faz 

parte do Projeto do Governo do Estado de São Paulo, onde o aluno permanece 

na escola por 9 horas diárias (7h00 as 16h10 min), portanto há algumas 

disciplinas que não fazem parte do Núcleo Comum do Currículo para o Estado 

de São Paulo. São 200 (duzentos) alunos no Ciclo II e 400 (quatrocentos) no 

Ciclo I, Ensino Fundamental.  

A clientela é assistida pelos programas assistências do Governo 

Federal, Estadual e Municipal (Bolsa Família, Vale Gás, SUS e AMA com as 

mais diversificadas especialidades, Posto Policial, Delegacia da Mulher). 

No final do ano de 2005 e início de 2006, o Governo do Estado de 

São Paulo, encaminhou para região assistentes sociais com o objetivo de 

matricular nas escolas da região todas as crianças em idade escolar.  

Nos arredores da escola estão: Projetos de Casas Populares; 

“Cingapura” e “Mutirão”, e deste modo a maioria dos alunos são muito 

carentes. No período diurno, a maioria permanecia sozinha o dia todo, a não 

freqüentavam a escola regularmente, aqueles que frequentam a escola 
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diariamente é porque não tem onde ou com quem ficar, mas a família é 

presente, dentro de suas limitações. Muitos pais são analfabetos, outros 

apenas escrevem o nome.  

No ano de 2008, a Secretaria da Educação encerrou as atividades 

em muitas escolas que funcionavam no período noturno, com isso a partir de 

2009, a escola teve um número excepcional de matrículas, contando com 900 

alunos, são aproximadamente 300 no Ensino Médio e 600 no Ensino 

Fundamental II, ambos Educação de Jovens e Adultos (E.J.A.).  

No período da manhã (Ciclo I e II), e noite (E.J.A.) as disciplinas são 

aquelas obrigatórias para o Currículo Oficial do Estado de São Paulo para 

todas as Escolas do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e 

Adultos. 

Desde 2004 há professores efetivos nas disciplinas de Matemática, 

Português, Inglês, História, Geografia, Educação Física, Educação Artística e 

Ciências. Muitos estão juntos desde então. Outros ingressaram no ano de 

2009. Para as oficinas, que são no período da tarde, os professores são 

contratados por 2 (dois anos), prorrogáveis ou não. 

 

5.1.2 ALUNOS 

 

Nesta unidade escolar são duas salas destinadas às terceiras séries, 

ambas no período noturno. A terceira série A possui 46 alunos e a terceira 

série B, 39 e todos trabalham.  

3ª A 

A terceira série A é uma sala que possui quarenta e seis alunos, sendo 

que 29 (vinte e nove) são do gênero feminino e 17 (dezessete) masculino; dos 

quarenta e seis alunos, 11 possuem 18 anos de idade, completados até 

dezembro de 2008., 8 possuem 17 anos e ainda que 11 possuem mais de 30 

anos de idade, portanto temos dois extremos alunos muito jovens e alunos com 
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idades mais avançadas, o que pode justificar a quantidade de faltas nesta sala, 

os alunos mais frequentes são os que possuem idade mais avançada. Tais 

ausências acarretam problemas para a continuidade dos conteúdos abordados. 

Durante a realização das atividades propostas para este estudo muitos alunos 

não conseguiram compreender alguns pontos, pois não compareciam à escola 

por duas semanas ou mais.  

Em relação a média das idades pode se dizer que as pessoas do genêro 

feminino, que são em número de 29, possuem em média 26 anos, as pessoas 

do genêro masculino são 17 possuem uma média de idade de 21 anos. A 

média de idade desta série é de 24 anos 

Dentre os 46 alunos, desta série, 33 possuem entre 17 e 25 anos, 

portanto é uma sala composta basicamente de jovens e ainda 2 alunos 

possuem mais de 50 anos, ou seja, apenas um homem de 51 anos e um 

mulher de 57 anos.  

Os dados sobre a idade dos alunos estão dispostos na TABELA 1-

Gênero. 

 

TABELA 1 - GÊNERO 

GÊNERO 3ª A 3ª B TOTAL 

FEMININO 29 21 50 

MASCULINO 17 18 35 

TOTAL 46 39 85 

 

3ª B 

Na terceira série B há um total de 39 alunos, sendo que 21 destes 

pertencem ao gênero feminino e 18 do masculino, portanto observa-se que há 

um certo equilíbrio entre as pessoas do gênero masculino e feminino.  
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Estudos do IBGE senso de 200022 apontam que pessoas do gênero 

feminino estão em maior número em todas as esferas da educação brasileira, o 

que detectamos no estudo. Nas duas séries em que foram realizadas as 

atividades, na 3ª A elas são 29 e na 3ª B 21. A média de idade dessas pessoas 

são também maiores para a 3ª A, 26 anos e 24 anos para a 3ª B, ao passo que 

para as pessoas do gênero masculino são 20 e 21 anos de idades 

respectivamente.Em ambas as séries as pessoas com idade mais avançada 

são do gênero feminino. 

O mesmo estudo traz que pessoas do gênero feminino estão em maior 

número quando na captação de recursos para o sustento familiar. 

Com este retorno aos estudos, conclui-se que o desejo de melhores 

condições familiares e profissionais é o desejo de muitas destas pessoas.  

Ao propor atividades diferentes aos alunos envolvidos nesse trabalho, o 

objetivo é fazer com que possam em sua vida profissional encorajar-se a novos 

rumos (computadores) e mostrar-lhe que são competentes para realizar tais 

atividades e ao mesmo tempo promover um envolvimento destes alunos com o 

lugar onde residem de forma a atuarem para obter melhorias na região. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa os dados são:  

 as produções realizadas pelos alunos, ou seja, as representações 

gráficas construídas utilizando régua e lápis, a apresentação em 

PowerPoint com a utilização do Excel e o texto por eles 

produzidos no Word;  

 As filmagens e fotos obtidas durante toda a realização das 

atividades propostas; 

                                                           
22

 Fonte: http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06  acesso 

em 09/01/10. 

http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_sub.php?id=06
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 a avaliação de todo projeto que os alunos fizeram ao final das 

atividades propostas. 

Estes dados serão utilizados na análise dos resultados da pesquisa. 

 

5.3 – REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

5.3.1.FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Segundo a metodologia design experiment esta é a primeira fase, onde 

estão as atividades realizadas em sala de aula: com a introdução do letramento 

estatístico, que consiste nas definições sobre o que é estatística, a coleta de 

dados, leitura de gráficos e tabelas, a construção das representações gráficas. 

As atividades foram elaboradas com base nos exercícios dos livros: 

“Estatística para a Educação Profissional” de Novaes e Coutinho e os 

encontrados no livro do estudante “Matemática e suas Tecnologias – Ensino 

Médio” – ENCCEJA.  

São doze aulas de 50 (cinqüenta) minutos, todas realizadas em grupo. 

Como o objetivo era a introdução ao letramento estatístico decidiu-se utilizar 

como material de apoio 10 calculadoras, com isso formou-se 10 grupos. Não 

houve intervenção do professor nessa organização. As atividades foram 

realizadas nos mesmos dias nas séries 3ª A e B. Corrigidas oralmente na lousa 

e a professora/pesquisadora não possui todos os registros de todo os 

momentos. 

1ª aula – 03/11/2009 

Objetivo: Apresentar a estatística e suas representações gráficas e a 

necessidade da coleta de dados, média e moda.  
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Esclarecimentos do professor e apresentar à estatística como uma 

ciência que utiliza diversos meios para obter uma resposta a um 

questionamento.  

Iniciada a aula com a questão “Qual a sua idade?” Após os registros no 

quadro negro, foi explicado que se tratava de uma coleta de dados (idade) e foi 

obtida a moda, que era a idade que mais se repetisse. Foi rapidamente 

compreendido, logo após foi feito o calculo da média. Vale lembrar que não foi 

apresentada nenhuma fórmula para a realização desta atividade que é uma 

das características da analise exploratória de dados. Como havia necessidade 

que os dados obtidos estivessem corretos, a sala de aula foi abastecida com 

dez calculadoras, que estão à disposição dos professores. 

Resolução das questões: Qual a sua altura? e Quantos filhos você tem? 

Para estas questões encontre a média e a moda. 

Como todos devem realizar as propostas, os alunos foram orientados a 

formarem 10 equipes, com no máximo 4 alunos, cada equipe fez a coleta de 

dados com pelo menos 15 alunos da classe,não importando a ordem, mas sem 

repetir o entrevistado no mesmo grupo.  

Fizeram o tratamento dos dados e encontraram a média e a moda.  

Cada grupo apresentou os dados que encontrou oralmente e ao final a 

professora esclareceu dúvidas e concluiu que quanto a moda e a média, já 

houve progressos e assimilação do conteúdo 

2ª aula – 04/11/2009 

Objetivo: Definição das variáveis qualitativas e quantitativas discretas ou 

contínuas. 

Para esta aula, foi proposto aos alunos o encontro da moda e calculasse 

a média da questão Qual o seu peso?  

Como há apenas dez calculadoras os alunos foram convidados a 

organizarem-se em dez equipes, com no máximo quatro componentes, e assim 

realizaram as atividades. 
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Como já havia quatro situações diferentes nos cadernos (idade- altura – 

número de filhos e peso), o professor organizou uma tabela (TABELA 2) para 

explicar melhor as diferenças entre as variáveis. Desta forma a conclusão 

sobre o tipo de variável torna-se de fácil compreensão. 

 

 

TABELA 2 – EXERCÍCIO DE VERIÁVEIS - 1 

SITUAÇÃO MÉDIA VARIÁVEL 

IDADE 25,8 Quantitativa contínua, 

com tratamento discreto 

ALTURA 1, 64 Quantitativa contínua 

Nº DE FILHOS 4,2 Quantitativa discreta, 

PESO 72,7 Quantitativa contínua 

 

 

Logo após foi apresentado algumas situações (TABELA 3) em que era 

necessário descobrir o tipo de variável em cada uma. 

Todas as atividades foram realizadas em sala de aula, tendo como apoio 

apenas o giz, lousa e o uso de 10 calculadoras. 

A próxima atividade foi realizada individualmente ou em grupo conforme 

a necessidade do aluno, mas todos deveriam ter os registros nos cadernos. 

A princípio tentaram individualmente e depois em grupos. 

A seguir segue a proposta: 

 

Classifique as situações a seguir em relação às variáveis: 
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TABELA 3 EXERCÍCIO DE VARIÁVEIS 2 

1) O turismo é uma atividade de: 
DE LAZER  SOCIAL  CULTURAL ECÔNOMICA 

Variável  

2) Gênero  
MASCULINO                    FEMININO 

Variável 

3) Cor dos olhos 
CLAROS                              ESCUROS  

Variável              

4) Assinale conforme seu grau de preferência: Viajar para você é  
RUIM                     BOM                     MUITO BOM                             

EXCELENTE 

Variável                   

5) Ter um animal em casa é 
MUITO IMPORTANTE     POUCO IMPORTANTE NÃO É IMPORTANTE 

Variável 

Atividade adaptada do livro Estatística para Educação Profissional, Novaes e Coutinho, p. 25 e 26. 

Durante a realização desta atividade os alunos apresentaram 

dificuldades em realizá-la, o que era esperado, e foi necessária a intervenção 

do professor fazendo os esclarecimentos, com isso houve a definição das 

variáveis qualitativas nominais e ordinais. 

Com os esclarecimentos, as resoluções aconteceram em grupo com 

discussões sobre a nova proposta apresentada. 

Aqueles que haviam entendido passaram a auxiliar os alunos em 

dificuldade, característica do trabalho colaborativo e sem a existência de 

hierarquia. 

Ao findarem as atividades, a professora corrigiu-as na lousa, houve 

esclarecimentos e mesmo assim a situação ainda não ficou clara e eles foram 

orientados que o assunto seria abordado novamente na aula seguinte. 
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3ª aula – 05/11/2009 

Objetivo: Resolver problemas que envolvam variáveis discretas e 

contínuas. 

Após o encontro da média e moda nos exercícios entregues pela 

professora (ilustração 2), os alunos deverão participar ao grupo suas 

observações quanto ao resultado obtido em relação aos tipos de variáveis 

estatísticas. 

Houve a necessidade de retomar o tema com outras explicações em 

relação ao tipo de variável. 

Os esclarecimentos ocorreram sempre com a utilização da lousa e giz e 

os exercícios feitos um a um com os esclarecimentos necessários, reforçando 

as orientações quanto ao tipo de variável. 

As discussões e os questionamentos são constantes em relação as 

variáveis. Não há problemas sobre a moda e a média. Em todos os grupos há 

calculadoras. Os alunos também utilizam os celulares para a realização dos 

cálculos.  

As atividades preparadas foram impressas utilizando o “kit do professor” 

disponibilizado em todas as escolas da rede estadual. 

 

Figura 17 – REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES – 3ª A 
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Quanto as variáveis estatísticas, muitas são as dúvidas a respeito, 

portanto faz-se necessário outras atividades que sejam mais esclarecedoras. 

4ª aula – 06/11/2009 

Objetivo: Fixar o conteúdo com a resolução de mais cinco exercícios e 

após; os esclarecimentos do professor. 

 

 

 

Ilustração 2 – Lista de exercícios 1 
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Os grupos deverão resolver os exercícios propostos (ilustração 3) e 

preparar um texto com a análise das variáveis estatísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade foi impressa no “kit do professor” disponível nas escolas da 

rede estadual. 

Quanto às discussões sobre a moda e a média não houve problemas, as 

atividades deixaram claro a posição de ambas. 

 

Ilustração 3 – Lista de exercícios 2 
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Solicitando que o texto seja escrito, a professora procurou praticar a 

escrita entre os alunos, dessa forma não terão muitos problemas quando na 

execução da atividade da segunda fase do experimento, onde terão que 

elaborar um texto que fará parte de um documento a ser entregue na regional 

do bairro. 

Também surge como uma forma de verificação do aprendizado referente 

ao aprendizado das variáveis estatísticas envolvidas no processo. 

Os registros das aulas são realizados nos cadernos e a correção surge 

oralmente com a participação de todos. Nestes momentos há discussões onde 

ocorrem os esclarecimentos pertinentes a cada questão.  

5ª aula – 09/11/2009 

Objetivo: Conhecer as representações gráficas e as tabelas. 

Para esta atividade foi preparado o texto do ENCCEJA (ilustração 

4),pois a partir dele é feita a introdução das representações gráficas, 

mostrando sua utilidade no dia a dia e a importância deste saber na vida 

escolar e profissional do aluno.  

O texto informa sobre a existência de uma linguagem característica nos 

gráficos e tabelas; que é encontrada nos mais diversos tipos de atividades e 

lugares. 

O texto traz a evolução histórica dos símbolos utilizados pelo homem ao 

longo da humanidade. E com isso o aluno chega a conclusão que este não é 

um conhecimento novo, mas já antigo, e por existir até nos dias de hoje, há 

uma importância; a necessidade do homem em se comunicar. 

Gráficos e tabelas fazem parte deste universo da comunicação, pois 

transmitem informações de forma clara, simples e objetiva, desde que 

saibamos como compreendê-los. 
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Ilustração 4 – Lista de exercícios 3 
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Após a leitura e esclarecimentos da professora os alunos deverão, em 

grupo, realizar as atividades propostas. Que serão corrigidas oralmente. 

Com o texto “Gráficos e Tabelas do dia-a-dia” (BRASIL - 2009, p. 198 e 

199), os alunos deverão, em grupo, realizar as tarefas propostas. Com estas 

atividades pretende-se construir o conhecimento do aluno a partir de tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 – Atividade 4, página 199 

Ilustração 6 – Atividade 5, página 199 
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6ª aula – 11/11/2009 

Objetivo: Ler e utilizar as tabelas 

Com os exercícios propostos no livro do estudante do ENCCEJA, em 

grupo, realizar as atividades propostas do tema estudado. O desenvolvimento 

da capacidade de leitura de tabelas, sua compreensão serão priorizadas 

nestas atividades. Leitura de tabelas, página 200, 201 e 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 – Atividade 6, página 200 
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Vale lembrar que, segundo Reis ( 2006, p. 37 e 38), gráficos e tabelas 

são objetos distintos em estatística sendo que, tabelas caracterizam-se por 

apresentar dados numéricos, possui traços horizontais separando o cabeçalho 

em linhas de separação de dados e sem fechamento lateral, mas com traços 

verticais separando as colunas.  

Os quadros apresentam dados textuais, traços horizontais e verticais em 

toda sua extensão, separando linhas e colunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste item o aluno está realizando a leitura dos dados que consiste em 

ler os dados da tabela proposta. Esta capacidade esta por ser desenvolvida 

passo a passo, aumentando o grau de dificuldade para que o aluno possa 

realizar a leitura além dos dados. A leitura dos dados envolve o nível cognitivo 

mais baixo. 

  

 

Ilustração 8 – Atividade 7, página 200 
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Ilustração 9 – Atividade 8, página 201 

Ilustração 10 – Atividade 9, página 201 
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Para a resolução destas atividades, em relação aos níveis de 

compreensão gráfica de Curcio (1989), os alunos deverão realizar a leitura 

entre os dados para a resolução das atividades que “requer um degrau de 

inferência lógica ou pragmática” (CURCIO – 1989, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas questões estão envolvidas a leitura entre os dados Curcio 

(1989), pois para respondê-las os alunos deverão apenas, consultar as tabelas. 

Tais atividades possuem o fim de mostrar aos alunos a construção de 

tabelas que poderão ser representadas por gráficos. 

O material entregue ao aluno foi preparado utilizando o “kit do 

professor”. 

 

7ª aula – 12/11/2009 

Objetivo: Construir as representações gráficas 

Fazer uma institucionalização com o tema de construção das 

representações gráficas e apresentar o gráfico de barras, histograma e linha. 

Em grupos, cada aluno deverá construir representações gráficas 

tomando como base as orientações do livro do aluno do ENCCEEJA.  

 

Ilustração 11 – Atividade 10, página 202 
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Usando tabelas, páginas 202 e 203.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade 11 (ilustração 12) procura-se desenvolver nos alunos a 

capacidade de ler e compreender os dados apresentados no gráfico, que 

representa os níveis cognitivos mais baixos. As discussões e correções 

ocorreram oralmente, pois cada aluno recebeu seu material de apoio preparado 

com o “kit do professor”.  

 

Ilustração 12 – Atividade 11, página 202 
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Ilustração 13 – Atividade 12, página 203 

Ilustração 14 – Atividade 13, página 203 
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Neste exercício o aluno foi proposto um outro tipo de representação, não 

mais tabelas, agora sim, gráficos que envolve a capacidade da leitura entre os 

dados. As atividades foram lidas e resolvidas oralmente com discussões e 

interações entre os grupos. 

Nestas atividades 12 e 13 (ilustração 13 e14) procura-se desenvolver 

nos aluno a capacidade de ler e compreender os dados apresentados no 

gráfico, que representa o nível cognitivo mais baixo. As atividades são 

corrigidas oralmente. 

 

8ª aula – 13/11/2009 

Objetivos: Construir representações gráficas 

Com uma tabela de dados (ilustração 15), os alunos em grupos deverão 

construir as representações gráficas manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As representações gráficas construídas pelos alunos estão no capítulo 

de análise das atividades. 

Os alunos tiveram orientações orais com correções na lousa.  

EE GABRIELA MISTRAL 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE MATEMÁTICA 

Calcule a média e encontre a moda, construa um gráfico que represente a situação 

e faça uma análise: 

TABELA DE SÁLARIOS DE UMA EMPRESA 

280 290 340 330 300 350 350 350 380 

380 390 390 390 390 390 390 390 390 

390 410 410 410 410 410 420 420 420 

420 450 450 450 480 480 550 550 550 

 

Ilustração 15 – Atividade avaliativa 
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9ª aula – 16/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo Excel. 

O aluno deverá conhecer e aprender a o Excel refazendo a construção 

dos gráficos já estudados e gravá-los em “pasta” própria 

Como o foco neste momento era aprender a utilizar o Excel não foi 

proposto um novo exercício. 

Esta aula realizou-se no laboratório de informática e além dos 

computadores foi utilizado o kit multimídia da escola contendo um telão, um 

data show e o notebook da professora. Foi elaborado um passo a passo (tabela 

4) para o para os alunos que consiste em: 

Os alunos deverão trabalhar em grupo de até quatro alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO O QUE FAZER 

1.  ANOTAR A ESTAÇÃO DE TRABALHO 

2.  LIGAR O COMPUTADOR 

3.  CLICAR DUAS VEZES NO ÍCONE VERDE COM UM “X” EXCEL 

4.  NO CARDERNO FAZER O RESUMO DOS DADOS DA TABELA DE SALÁRIOS 

5.  TRANSCREVER OS DADOS DO RESUMO NA TELA DO COMPUTADOR 

6.  CADA DADO EM CADA CÉLULA ( VER NO TELÃO) 

7.  ILUMINAR OS DADOS (VER NO TELÃO) 

8.  NO ÍCONE “INSERIR”  + “COLUNAS” E CLICAR “ENTER” VER NO TELÃO 

9.  PROCURE OUTROS TIPOS DE GRÁFICOS ( VER NO TELÃO) 

10.  CLICAR NO ÍCONE “INÍCIO”  + “SALVAR EM” + “SEUNOME + TÍTULO DA 

ATIVIDADE” 

 

TABELA 4 ORIENTAÇÕES SOBRE O EXCEL  
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Como havia outros exercícios no caderno, os alunos foram orientados a 

construir os gráficos para todas as situações, desta forma os problemas, da 

aprendizagem para utilização do aplicativo não estaria comprometida. 

A seguir estão as realizações dos alunos 

Atividades da 3ª A  

Na figura 18 temos as representações gráficas referente aos exercícios 

“Artilheiro do Campeonato” e “Veículos vendidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o foco da atividade era conhecer e aprender a utilizar as 

ferramentas do Excel, a professora permitiu, que fizessem as construções que 

escolheram, sem intervenções.  

Foi explicado como acrescentar o título, o nome dos eixos, a legenda e a 

leitura do gráfico. 

Esta foi a segunda aula da noite, logo a professora optou por realizar a 

atividade junto com os grupos, portanto uma maior quantidade de alunos 

 

Figura 18 – EXCEL – JOÃO - 1 
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conseguiram realizar as atividades propostas. Eles também fizeram um passo 

à passo, como solicitado na primeira turma. 

Na figura 19 estão às representações gráficas construídas pelos alunos 

da 3ª A que correspondem aos exercícios: “Pesquisa em Postos de 

Combustível” e “Livraria do Augusto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi feita a leitura das representações gráficas que compreende o nível 

cognitivo mais baixo que envolve apenas a leitura dos dados. 

Também foi observado com os alunos, que tipo de gráfico torna a 

visualização e a leitura dos dados mais clara. A partir daí, alguns tipos de 

representações gráficas foram modificadas, pois pouco se compreendia em 

relação ao tema estudado. 

Nas figuras 20 e 21 estão as representações gráficas de outro grupo que 

compreende: “Pesquisa em Postos de Combustível”, “Livraria do Augusto”, 

  

Figura 19 – EXCEL - JOÃO - 2 
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“Artilheiro do Campeonato” e “Veículos vendidos” durante a realização da 

atividade não foi esclarecido sobre as variáreis estatísticas, porque o foco era 

conhecer e aplicar as ferramentas do Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – EXCEL – RODOLFO - 1 

Figura 21 – EXCEL – RODOLFO - 2 
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Para cada situação foram construídas duas representações diferentes, 

uma junto com a professora e outra diferente, mas de livre escolha 

Nas figuras 22 “Artilheiro do Campeonato”, “Veículos vendidos” figura 23 

“Pesquisa em Postos de Combustível” e “Livraria do Augusto” os eixos das 

representações não foram acrescentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – EXCEL – TATI - 1 

Figura 23 – EXCEL – TATI - 2 
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Ao final da aula, as atividades foram gravadas e enviadas à professora. 

Para esta sala ocorreram problemas para enviar,pois a internet não funcionava, 

assim sendo, foram apenas gravados. 

Atividades da 3ª B 

Esta foi a primeira aula do dia, houve muitos problemas, pois os alunos 

não conseguiam construir as representações, assim professora resolveu 

realizar as construções junto com eles, utilizando o telão, até que entenderam. 

Foi orientado para que um componente do grupo registrasse no caderno um 

passo a passo, para que no dia da atividade final todos pudessem segui-lo e 

desta forma obter sucesso. 

Não houve esclarecimentos sobre as variáveis estatísticas, o foco era 

apenas na construção das representações gráficas. Apenas dois grupos 

conseguiram realizar e entregar as atividades propostas para aquele dia. 

As representações construídas, figura 24, correspondem aos exercícios 

“Artilheiro do Campeonato” e “Veículos vendidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – EXCEL – RAFAEL - 1 
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Neste grupo, todos eram jovens e já conheciam o aplicativo, mas não 

observaram a necessidade da acrescentar dados (nomes) nos eixos das 

representações, mesmo escolhendo uma representação que houvesse o 

campo a ser preenchido, como é o caso da figura 25, como também, alteraram 

os títulos delas. A professora não interferiu, apenas chamou a atenção quanto 

à necessidade de clareza de títulos em relação ao assunto. 

As representações, figura 25, correspondem aos exercícios “Pesquisa 

em Postos de Combustível” e “Livraria do Augusto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tipos de construções são de livre escolha para o grupo. Após realizar 

uma leitura dos dados para cada representação escolhida, alguns grupos 

trocaram as representações, porque poucos poderiam entender as 

representações. 

A representação, figura 26, corresponde aos exercícios “Artilheiro do 

Campeonato” e “Veículos vendidos”. 

 

Figura 25 – EXCEL – RAFAEL - 2 
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“Pesquisa em Postos de Combustível” e “Livraria do Augusto” são os exercícios 

referentes a figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – EXCEL MARCIO - 1  

Figura 27 – EXCEL MARCIO – 2.  
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Foi necessário visitar todos os grupos para um melhor 

acompanhamento. Não houve tempo para esclarecimentos sobre as variáveis e 

o tipo de gráfico, somente sobre a interpretação visual. A representação 

escolhida, ou seja, a leitura dos dados, que segundo Curcio (1989) trata-se do 

nível cognitivo mais baixo.  

Em se tratando de iniciação ao letramento estatístico, a consideração 

das variáveis é de suma importância, mas o tempo não permitiu maiores 

esclarecimentos. 

Estas atividades se tornam importantes, pois na atividade avaliativa será 

necessário que o grupo construa suas representações gráficas com os dados 

retirados de um site da PMSP, e realizar a leitura dos dados para que possam 

sugerir formas de solucionar os problemas levantados. 

 

10ª aula - 18/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo Word 

Cada aluno deverá preparar um texto em que exponha suas 

interpretações da representação gráfica construída, neste texto deverá constar 

a representação. Não será construída uma nova representação gráfica, apenas 

utilizar aquelas já construídas na aula anterior, assim o aluno tem sua atenção 

voltada para o aplicativo e não para uma nova construção. O aluno caso 

perceba algum erro poderá fazer as alterações necessárias ou uma nova 

construção. 

Surgiram dois problemas na realização destas atividades. O primeiro, o 

fato de não haver uma cultura em escrever, os alunos tiveram dificuldades, o 

outro era colocar as representações gráficas construídas no texto preparado. 

Então foi solicitado que escrevessem pelo menos duas linhas para cada 

gráfico estudado. 

Na tabela 5 estão as orientações para as atividades do dia. 
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A seguir estão as atividades realizadas pelos alunos 

 

3ª A 

Nesta série três grupos completaram toda a atividade, os demais estão 

atrasado e terminaram pouco a pouco. 

Na análise das representações gráficas, todos os grupos realizaram a 

leitura dos dados, esclareço que este envolve o nível cognitivo mais baixo e por 

se tratar da introdução ao letramento estatístico, em nossas atividades com os 

alunos não se foi além. 

PASSO O QUE FAZER 

1.  SENTAR NA MESMA ESTAÇÃO DE TRABALHO 

2.  LIGAR O COMPUTADOR 

3.  CLICAR DUAS VEZES NO ÍCONE VERDE COM UM “W”  WORD 

4.  NO CARDERNO FAZER UM TEXTO PARA CADA SITUAÇÃO,  OBSERVE NO 

GRÁFICOS JÁ CONSTRUÍDOS NA AULA ANTERIOR. PEÇA AUXILIO PARA A 

PROFESSORA. OLHE NO TELÃO. 

5.  TRANSCREVER O RESUMO NA TELA DO COMPUTADOR 

6.  FAZER O MESMO PARA OS EXERCÍCIOS:   

a) “ARTILHEIRO DO CAMPEONATO” 

7.  b) “VEÍCULOS VENDIDOS NUMA CONCESSIONÁRIA 

8.  c) “PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS” 

9.  CLICAR NO ÍCONE “INÍCIO”  + “SALVAR EM” + “SEUNOME + TÍTULO DA 

ATIVIDADE” 

10.  ENVIAR PARA  RIBACIONKA@YAHOO.COM.BR PARA IMPRESSÃO. 

 

TABELA 5 ORIENTAÇÕES SOBRE O WORD 

mailto:RIBACIONKA@YAHOO.COM.BR
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Não teve interferência da professora na realização das atividades quanto 

à escolha das representações gráficas e se nota que apenas uma é um 

diagrama de setores, as demais são gráficos de barras, colunas ou 

histogramas. 

Em Carvalho (2001, 251) temos que “a preferência por desenhar 

gráficos de barras é uma constante nas diferentes tarefas não habituais” 

Carvalho esclarece que esta escolha se deve a ser de rápida leitura as 

representações gráficas e “fica mais visual”, segundo uma das díades, 

Carvalho (2001,255). 

Na figura 28, está a análise das representações gráficas da 3ª A, nota-se 

que escreveram apenas uma linha para cada representação e evidência o nível 

de compreensão de leitura dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 29, está a análise gráfica realizada por outro grupo. 

Esta análise corresponde a dois parágrafos que mostram a leitura dos 

dados. 

 

 

Figura 28 – WORD – JOÃO  
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Figura 29 – WORD - RODOLFO 

Figura 30 – WORD – TATI  



120 

 

Quanto a utilização do editor de texto Word, os grupos escolheram 

diferentes fonte e diversificados tamanhos. Apenas uma equipe utilizou o 

recurso “inserir” “caixa de texto” e “marcadores”; também houve grupos que 

não utilizou o corretor ortográfico. Todos conseguiram fazer a postagem da 

atividade e encaminharam para o endereço eletrônico indicado. 

Todos fizeram a colagem de figuras, que neste caso, tratavam-se das 

representações gráficas. 

3ª B 

Nesta série dois grupos terminaram as atividades dentro dos prazos 

estipulados. 

Nota-se uma maior diversidade nos tipos das representações gráficas 

escolhidas pelos alunos, não houve interferência da professora, a escolha foi 

livre. 

Quanto as análises, nota-se que os alunos, de ambos os grupos, 

realizaram a leitura dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31 – WORD - MARCIO 
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RAFAEL 3B 

 

 

 

 

Quanto a utilização do aplicativo Word os alunos utilizaram diferentes 

tipos e tamanhos de fonte, um grupo acrescentou “número de página” figura 31 

e ambos não utilizaram o corretor ortográfico. Fizeram a postagem das 

atividades e conseguiram enviar para o endereço eletrônico indicado.   

 

11ª aula – 19/11/2009 

Objetivo: Conhecer o aplicativo PowerPoint 

Em duplas, os alunos deverão preparar uma apresentação mostrando a 

análise feita em suas representações gráficas. 

O conteúdo aqui proposto é aquele já preparado nas aulas anteriores e 

transformado em apresentação, desta forma o foco é o trabalho na 

apresentação e não da realização dos exercícios. 

 

 

Figura 32 – WORD – RAFAEL  
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12ª aula – 20/11/2009 

Objetivo: Realizar a apresentação preparada. 

As duplas de alunos deverão apresentar para toda a turma suas 

atividades. 

As apresentações transcorreram como no previsto, dúvidas sobre o tipo 

de variável e as construções das representações gráficas ainda persistem. Os 

esclarecimentos ocorreram oralmente. 

PASSO O QUE FAZER 

1.  SENTAR NA MESMA ESTAÇÃO DE TRABALHO 

2.  LIGAR O COMPUTADOR 

3.  CLICAR DUAS VEZES NO ÍCONE VERMELHO COM UM “O” POWERPOINT 

4.  NA PRIMEIRA TELA ESCREVA O NOME DOS COMPONENTES DO GRUPO E 

DÊ UM TÍTULO PARA O TRABALHO 

5.  NO MENU CLIQUE EM “INICIO” + “NOVO SLIDE” DÚVADAS? PERGUNTE A 

PROFESSORA 

6.  SIGA AS ORIENTAÇÕES DA PROFESSORA PARA FAZER A SEGUNDA TELA. 

7.  ANOTE OS PASSOS NO CADERNO 

8.  FAZER O MESMO PARA OS EXERCÍCIOS:  a) “ARTILHEIRO DO 

CAMPEONATO” 

9.  b) “VEÍCULOS VENDIDOS NUMA CONCESSIONÁRIA 

10.  c) “PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS” 

11.  CLICAR NO ÍCONE “INÍCIO”  + “SALVAR EM” + “SEUNOME + TÍTULO DA 

ATIVIDADE” 

12.  ENVIAR A APRESENTAÇÃO PARA RIBACIONKA@YAHOO.COM.BR PARA 

IMPRESSÃO. 

 

TABELA 6 ORIENTAÇÕES SOBRE POWER POINT 

mailto:RIBACIONKA@YAHOO.COM.BR
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5.3.2.FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Segundo a metodologia design experiments, esta é a segunda fase da 

pesquisa, para este experimento foram elaboradas duas fases. As aulas foram 

planejadas na sala de informática da EE Gabriela Mistral (figura 33), no período 

noturno e os alunos deveriam trabalhar em grupo.  

A mudança de ambiente é uma variável independente, que deve ser 

observadas as interações entre os grupos e analisá-los, se houve ou não, 

engajamento dos componentes e entre os componentes de outro grupo e se a 

mudança de ambiente favoreceu ao não no aprendizado. 

Nesta fase os alunos leram a WebQuest “ Conhecendo a Região onde 

você vive”, tiraram suas dúvidas e deram início aos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.TERCEIRA SÉRIE A 

 

A primeira aula transcorreu como planejada; houve questionamento 

quanto à construção dos gráficos com o uso do Excel, quanto à apresentação e 

a utilização do PowerPoint e a elaboração do texto com o uso de Word.  

 

Figura 33 – SALA DE INFORMÁTICA 
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Na formação das equipes de trabalho e para a escolha dos temas, foi 

necessária a intervenção da professora porque, algumas equipes escolheram o 

mesmo tema e não queriam ceder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos apresentaram dificuldades em entender o quê estava sendo 

solicitado, a organização das tarefas diárias eram novidades, causando 

estranheza para muitos. Também reclamaram das telas da apresentação do 

PowerPoint apresentado “WebQuest”, pois muitas palavras eram 

desconhecidas e para realizar a tarefa deveriam ler, o que é uma grande 

dificuldade. Reclamaram de não poder consultar outros sites.  

Quanto à construção das representações gráficas muitos não gostaram 

da necessidade das construções, pois imaginavam que não seria preciso. Após 

os esclarecimentos (para prepararem o texto final e para a apresentação, 

deveriam fazê-la com os dados dos gráficos construídos, deveriam justificar 

suas posições com as representações gráficas preparadas por eles). A 

pesquisa em outros sites foi permitida, para que, copiassem as figuras, uma 

vez que uma apresentação com figuras e imagens é mais interessante e 

dinâmica e realmente não havia no site apresentado a eles. 

 

Figura 34 – PRIMEIRA AULA - 3ª A 
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Na segunda aula, poucos alunos compareceram como já era previsto, 

mas as atividades transcorreram como planejadas. A tabela afixada no quadro 

teve muita valia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira aula, o planejado para esta foi seguido, as construções no 

PowerPoint continuaram. Algumas turmas iniciaram as animações, e a 

correção das análises. Um grupo resolveu consultar a internet para acrescentar 

fotos; fez a pesquisa no jornal eletrônico do bairro, o que indica engajamento 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 35 – SEGUNDA AULA – 3ª A 

Figura 36 – TERCEIRA AULA – 3ª A 
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Na metodologia do design experiments a organização dos alunos na 

participação da realização das atividades mostra um alto grau de envolvimento 

entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na quarta aula, as equipes fizeram os últimos ajustes que consistiam de 

acrescentar fotos referentes ao tema estudado. Como não havia um link nos 

recursos da WebQuest a eles apresentada, porque esta possibilidade não foi 

prevista, foi necessário que procurassem em outros sites. Havia alunos que já 

tinham realizado esta atividade, portanto os demais grupos foram orientados 

por eles a procurar no mesmo site (Google ou Jornal do Parque Edu Chaves). 

E só então, encaminharam as atividades realizadas. A motivação e a 

ansiedade eram vistas em boa parte dos alunos, com o envio da apresentação. 

A seguir os slides de uma apresentação enviada, ou seja, o produto de uma 

equipe. 

 

Figura 37 – QUARTA AULA – 3ª A 
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O tema da pesquisa correspondente foi “Renda dos Responsáveis por 

domicílio” 

Na filosofia da análise exploratória de dados para um melhor 

entendimento sobre os dados obtidos, segundo Guedes, 2007, é necessário 

construir mais de duas representações gráficas diferentes da mesma situação. 

Detectou-se no trabalho enviado, figuras 39,41 e 43, mais de duas 

representações diferentes do mesmo objeto. Esta é uma variável de 

aprendizagem, segundo o design experiments, então, conclui-se os alunos 

mostraram que assimilaram o conteúdo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe, figura 39, que quanto às variáveis estatísticas não houve a 

consideração, se possuem um comportamento discreto ou contínuo. Os alunos 

apresentaram tais dificuldades desde o início das atividades e ainda persistem, 

acredita-se ser necessário mais tempo com a resolução de exercícios 

diversificados e outros exemplos, para sanar tais problemas. 

 

 

 

Figura 38 – SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 1 
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Por se tratar da produção dos alunos, figura 39, a pesquisadora não fez 

alteração alguma, somente orientações verbais, pois, falta o título dos eixos. 

Também não foram corrigidos erros de português, figura 40 e 42, apenas 

orientado para que utilizassem o corretor ortográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 2 

Figura 40 - SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 3 
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Figura 41 - SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 4 

Figura 42 - SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 5 
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A construção, figura 43, das representações gráficas possibilitou que os 

alunos chegassem a conclusões rapidamente e propor soluções para o 

problema apresentado, ou seja, as representações gráficas diferentes 

viabilizaram a inferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 6 

Figura 44 - SLIDE DO SEMINÁRIO – 3ª A - 7 
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Este tipo de representação gráfica, figura 43, oferece a relação parte 

todo e com isso as análises tornam-se mais corretas, mas a representação 

gráfica construída pelos alunos trouxe poucos esclarecimentos, pois são sete 

classes de agrupamento dos dados e este é um limite, para tantas classes esta 

representação torna-se inviável. 

E por fim, os alunos fizeram, figura 44, um resumo dos dados para 

favorecer suas explicações em relação a proposta de soluções. 

Na quinta aula, foi realizado o seminário e as discussões. Este encontro 

assim como todos os outros, foi filmado e fotografado, com a finalidade de 

transcrever as falas e registrar as interações entre os alunos. 

As dificuldades para esta turma foram:  

1º Dar continuidade as atividades iniciadas no dia anterior, faltaram 

muitos alunos; 

2º Após a construção e analise dos gráficos; preparar os textos do 

PowerPoint; foi o maior problema, os alunos normalmente não são convidados 

a escrever e as poucas vezes que isso foi solicitado em outras atividades muito 

se recusaram a fazê-lo. Portanto, neste momento, para muitos ainda não há o 

hábito de escrever suas sugestões; 

3º Devido às faltas em algumas equipes, fez-se necessária outra 

organização interna da equipe e para isso a intervenção da professora foi 

solicitada. Após este rearranjo, os trabalhos seguiram; 

4º Houve equipes em que alguns integrantes estavam na aula pela 

primeira vez, logo foi necessário colocá-lo a par das atividades. Uma aluna 

reclamou que não havia autorizado as filmagens, não quis ser filmada, não quis 

participar do trabalho, reclamou que era a primeira vez que estava na sala de 

informática e tinha o direito de fazer o que quisesse, pois se trata de algo 

público, foi iniciado um diálogo no qual foi permitido que conhecesse a máquina 

e depois o grupo reiniciou as atividades e ela não foi filmada ou fotograda. 
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5.3.2.2.TERCEIRA SÉRIE B 

 

Na primeira aula a escola estava vazia, muitas séries foram 

dispensadas, ficamos mais tranqüilos, os alunos se interessaram e 

aparentemente gostaram, reclamaram sobre a data da apresentação final, 

30/11/2009, esta data foi escolhida, pois a direção orientou para que 

fizéssemos atividades com os alunos até 05/12/2009. Diante do fato ocorrido, 

os grupos começaram a se organizar para as atividades que já sabiam que 

teriam no decorrer da semana que seria o problema das faltas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar figura 45, que as interações são intensas e o trabalho 

colaborativo é uma constante na organização escolar dessa turma. (3ª B). 

As interações entre os alunos fazem parte das variáveis de clima, 

segundo a metodologia de pesquisa design experiments, suas observações 

podem determinar o fracasso ou o sucesso de um produto. 

A pesquisa foi iniciada com as anotações e as atividades distribuídas 

entre os participantes de cada equipe. 

 

Figura 45 – PRIMEIRA AULA – 3ª B 
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Na segunda aula os alunos estão mais interessados e trabalham com 

afinco. As orientações foram seguidas e os gráficos com as apresentações 

estão praticamente prontas. Estão organizados de forma diferente dentro do 

grupo, nota-se o trabalho colaborativo, discussões estão por todo lado, 

perguntas, muitas dúvidas, solicitam muito a presença da professora, a aula foi 

produtiva e cansativa para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira aula, figura 47, os alunos realizaram as atividades sem 

muitos problemas. Houve um grupo que solicitou para fazer a apresentação na 

próxima aula, pois assim não precisariam voltar na segunda feira, após uma 

conversa entenderam que o trabalho não estava terminado e fizeram os 

acabamentos que seriam: acrescentar cores e movimentos nos slides da 

apresentação. Neste instante foram relembrados as observações quanto as 

variáveis e os tipos das representações gráficas.  

 

Figura 46 – SEGUNDA AULA – 3ª B 
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Os objetivos foram atendidos sem grandes problemas, dúvidas surgiram, 

mas todas sanadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quarta aula; figura 48, os alunos estão terminando as apresentações, 

acrescentando cores e movimento nos slides, outros estão ensaiando. Ao final 

da aula cinco equipes entregaram as atividades cumprindo a data já estipulada.  

A organização entre eles fez com que as metas fossem atingidas antes 

do tempo determinado, mas a qualidade do produto apresentado não estava 

boa.  Após alguns esclarecimentos as equipes fizeram os ajustes solicitados. 

Para esta turma não houve muitas dificuldades, os alunos se aplicaram 

com mais afinco, a sala possui um melhor entrosamento entre os alunos e 

pode-se notar que formam dois grandes grupos que fazem uma disputam 

silenciosa em saber que é melhor, com isso eles se aplicam mais.  

 

 

 

 

Figura 47 – TERCEIRA AULA - 3ª B 
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A seguir estão os slides do seminário de uma das turmas da 3ª série B.  

O seminário apresentado, figura 49, possui o título “Equipamentos de 

Saúde”, em que os alunos por meio de duas representações gráficas fazem 

suas inferências em relação aos problemas e propõem soluções. 

 

 

 

Figura 48 – QUARTA AULA – 3ª B 

Figura 49 – APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO 3ª B 
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As discussões foram marcantes quanto a aprendizagem colaborativa, 

onde pode-se concluir que para a educação de jovens e adultos é uma forma 

produtiva de trabalho, os significados crescem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por se tratar de um grupo quase que exclusivamente feminino e todas 

terem filhos pequenos, nota-se que a vivência pessoal é que impera nas 

conclusões e concluí-se que aprendizagens significativas são fruto do conteúdo 

associado a atividades matemáticas, que são próximas da vida social do aluno. 

Das atividades que o grupo realizou pode-se esclarecer que: 

Quanto aos conhecimentos estáticos solicitados na WebQuest o grupo 

teve êxito uma vez que construíram as representações gráficas utilizando o 

Excel. 

As conclusões que chegaram são fruto da observação dos dados 

coletados e a experiência de vida. 

As representações gráficas seguiram as orientações da WebQuest  e 

possui duas representações diferentes, figuras 51 e 53. 

 

 

Figura 50 – SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 1 
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Figura 51 – SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 2 

Figura 52 - SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 3 
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Esta é a primeira representação gráfica, figura 53, apresentada por este 

grupo, quanto às variáveis matemáticas, observar-se que estas não foram 

consideradas e não há orientações nos eixos e nem legendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Slide  1 

 

Figura 53 – SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 4 

Figura 54 – SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 5 
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Figura 55– SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 6 

Figura 56 – SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 7 

Figura 57– SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 8 
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A equipe não apresentou um texto final, apenas as telas do PowerPoint 

impressas, mas participaram do debate e com a colocação dos problemas e 

 

 

 

Figura 58– SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 9 

Figura 59– SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 10 

Figura 60– SLIDE DO SEMINÁRIO  - 3º B - 11 
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suas soluções para os problemas, acreditaram que estaria claro sua posição 

não havendo necessidade de mais um documento. Portanto, utilizaram o 

PowerPoint para a apresentação e o Excel para as representações, mas 

deixaram o Word. 

A seguir esta a única atividade entregue (figura 61) utilizando o Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto solicitado e como combinado foi entregue. Quanto ao texto 

encaminhado (figura 61), o único a ser entregue, refere-se a outro grupo e têm 

 

Figura 61 – TEXTO DO WORD 3ª B 
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como tema o combate as enchentes ocorridas com freqüência no Bairro 

Parque Edu Chaves. 

O grupo pesquisou a história do Parque Edu Chaves, observou o 

histórico de enchentes no bairro x auxílio do poder público para a região e 

constatou que nem sempre o auxílio era evidente ou acontecia 

O grupo utilizou os dados do site para verificar a regularidade da coleta 

de lixo e seu conhecimento de mundo para propor as soluções para o 

problema, deixaram de colocar na apresentação as representações gráficas e 

utilizaram seu conhecimento de vida para propor as soluções para o problema 

Quanto a proposta da WebQuest as realizações do grupo foram: 

Pesquisar sobre o tema escolhido por eles, História do Parque Edu 

Chaves, coletaram os dados sobre as enchentes ocorridas no bairro e o 

sistema de coleta de lixo. 

Preparar uma apresentação em PowerPoint e divulgaram para os 

demais, realizaram o debate dos problemas e soluções e finalmente 

entregaram o texto escrito com as conclusões a que chegaram. 

Com isso pode-se afirmar que na WebQuest a proposta era: 

Consultar o site com dados sobre o tema, construir as representações 

gráficas pertinentes, esta atividade foi realizada em parte por este grupo, pois 

não construíram as representações gráficas, consequentemente, deixaram de 

utilizar o aplicativo Excel e os conhecimentos estatísticos. 

Este grupo preparou e realizou a apresentação eletrônica, ou seja, 

utilizaram o aplicativo PowerPoint, como foi proposto. 

Entregaram eletronicamente o documento digitado, logo este grupo 

utilizou o aplicativo Word como foi proposto.  
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

Será descrito, neste capítulo, as análises das atividades divididas por 

classe/série e observadas quanto ao letramento estatístico e a WebQuest. Há 

também, as considerações finais e uma nova proposta. 

Análise das Atividades  

Segundo a metodologia de pesquisa design experiments, o experimento 

estudado pode ser separado em dois momentos distintos que são a fase 

“elaboração” e a fase “experimentação”. A fase “elaboração” consistiu com a 

introdução do letramento estatístico em sala de aula e tendo como material de 

apoio: calculadoras, lápis colorido e réguas para a construção das 

representações gráficas e obtenção das medidas-resumo (média e moda).  

Em BRASIL (2006, p. 70) o uso de calculadoras ganha importância 

quando o foco do trabalho, não são os cálculos, mas sim, o raciocínio 

matemático e ainda a estatística permite a construção do conhecimento de tal 

forma a não trazer fórmulas prontas, esta é filosofia da análise exploratória de 

dados. 

A segunda fase “experimentação” consiste na utilização da WebQuest 

metodologia de ensino “Conhecendo o bairro onde você vive”, em que o 

conteúdo “estatística” ou a análise de dados é o meio para que alunos façam 

uma intervenção no meio em que vivem; apresentando soluções para alguns 

dos problemas existentes na região. Nesta fase os alunos na sala de 

informática utilizaram os aplicativos Excel para a construção das 

representações gráficas, o PowerPoint para a apresentação aos demais, suas 

sugestões e propostas de intervenção no meio e finalmente o Word para o 

registro das soluções propostas. 

Portanto, nesta segunda fase “experimentação” a estatística é uma 

ferramenta para a análise dos dados e propostas de soluções, o que remete ao 

aprender significativamente, pois fazer pontes entre o quê aprendeu 
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intelectualmente e situações reais experimentais, isto é, aprender 

significativamente. (MORAN – 2008, p. 3 ) 

Para aferir o sucesso ou não de um experimento é necessário analisar 

as variáveis de clima que são o compromisso, cooperação entre os alunos e 

grau de esforço. Nas variáveis de aprendizagem torna-se necessário a análise 

do conteúdo, estratégias de metacognição e aprendizado e tais variáveis são 

avaliadas por meio de pré e pós-testes; em se tratando de introdução do 

letramento estatístico, foi realizada uma consulta entre os alunos para saber 

quais já conheciam o assunto (média, moda e construção das representações 

gráficas) e resultou que 83 de 85 alunos desconheciam o assunto. Para a 

avaliação de aprendizado foi preparada uma atividade (ilustração 15 – 

atividade avaliativa) em que mostra que uma equipe atingiu as metas 

estabelecidas. 

Quanto às variáveis independentes temos a “variável ambiente”. Foi 

detectado em ambas as turmas, um maior empenho nas atividades realizadas 

na segunda fase do experimento, que foi a fase da “experimentação”, que 

ocorreu na sala de informática, as dificuldades foram maiores, mas o empenho 

também, principalmente quando na manipulação dos computadores. Os alunos 

mais jovens manipulavam a máquina e os mais velhos realizavam as 

conclusões, um exemplo de aprendizagem significativa. A principal 

característica da aprendizagem colaborativa é a inexistência de hierarquia ou 

de definições de papeis Gonzàlez (2005 p. 22). 

Quanto às variáveis estatísticas, que faz parte das variáveis de 

aprendizagem da metodologia de pesquisa design experiments, para a 

representação das construções gráficas, estas foram consideradas na fase de 

elaboração no momento das construções das representações gráficas com a 

utilização de régua e lápis, com o uso dos computadores, ou seja, quando 

ocorreu a capacitação para a utilização do aplicativo Excel, as variáveis 

estatísticas não foram observadas, pois o foco estava na assimilação do 

aplicativo. Para a segunda fase, as variáveis estatísticas foram consideradas, 

mas não houve assimilação do conteúdo proposto. 
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A seguir estão às análises para cada série em ambos os momentos. 

 

6.1. TERCEIRA SÉRIE A 

 

6.1.1.INTRODUÇÃO DO LETRAMENTO ESTATISTICO 

 

Segundo a metodologia design experiments as variáveis de clima e 

aprendizagem devem ser vistas para a avaliação do experimento produzido, 

desta forma pode-se obter as conclusões e realizar as inferências para um 

novo experimento. 

Para realizar a análise algumas questões precisam ser vistas, como as 

“variáveis de clima”, que envolve o grau de engajamento dos alunos, 

consegue-se afirmar: apesar da turma ter deixado de comparecer em muitas 

das atividades propostas a organização do grupo fez com que os objetivos 

fossem alcançados em alguns deles, o compromisso entre eles foi mantido, 

pois organizaram-se nas faltas e prepararam alternativas nas resolução dos 

problemas que teriam, as interações foram de grande importância neste item. 

Segundo Gonzàlez (2005, p. 19) a aprendizagem colaborativa se desenvolve 

num ambiente caracterizado de hierarquia e movido por interações individuais 

e pelo conteúdo estudado; e ainda uma das vantagens deste estilo de 

aprendizagem é a posição mais ativa e autônoma dos alunos no processo de 

gerar, construir, trocar, analisar informações e ideias entre os participantes. 

Gonzàlez (2005, p. 72). 

Na atividade avaliativa (Ilustração 17, 18, e 20) para a resolução do 

problema proposta sem o uso dos meios tecnológicos, pode-se detectar a 

dificuldade dos grupos em relacionar as variáveis estatísticas com o tipo de 

gráfico.  

Uma das variáveis de aprendizagem da metodologia design experiments 

que deve ser observada são as estratégias de metacognição e para este 

alcance foi preparada tal atividade, que mostra a dificuldade dos grupos. Os 
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grupos construíram as representações gráficas, mas não associaram a sua 

construção com o tipo de variável, inclusive depois da intervenção da 

professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16 –Representações Gráficas - 1 – 3ª A 
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Quanto a variável de metacognição que verifica se houve ou não 

aprendizado, dentro de uma metodologia de pesquisa, pode-se concluir que em 

termos de análise matemática alguma situações comprovam o aprendizado, 

como por exemplo a realização das atividades das ilustrações 17 (acima) e 18 

(abaixo). 

 

  

 

Ilustração 17 –Representações Gráficas – 2 – 3ª A 
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Segundo Carvalho (2001, p.251) os alunos quando solicitados para a 

construção de uma representação gráfica sem a utilização dos computadores, 

preferem o gráfico de barras e ou colunas por ser de construção rápida, não foi 

trabalhado outra construção manual de representação gráfica; somente com a 

utilização dos computadores. 

 

 

   

Ilustração 18 – Representações Gráficas – 3 – 3ª A 
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6.1.2.APLICAÇÃO DA WEBQUEST 

 

Na realização das atividades houve muitas faltas, em média estavam em 

sala de aula apenas vinte e quatro alunos, todos os grupos estavam 

representados, mas havia problemas na continuidade dos trabalhos, os que 

estavam presentes hoje, faltaram ontem e assim não havia comunicação entre 

eles.  

Estavam propostos dez temas (tabela 12) sendo que, quatro equipes 

obtiveram êxito e concluíram todas as atividades propostas dentro dos prazos 

estipulados, para que tal meta fosse atingida as interações entre os alunos de 

uma mesma equipe, se intensificaram. As atribuições para cada componente 

da equipe foram discutidas e desta forma os objetivos foram alcançados 

rapidamente. 

Acredita-se que tais problemas foram necessários para que fosse 

identificado e como seriam resolvidos.  Na solução do problema surgiu o 

trabalho colaborativo.  

Na “variável de clima” na metodologia design experiments à sua 

observação pode determinar o sucesso ou não de um experimento, notou-se o 

trabalho colaborativo durante as atividades, a ausência de hierarquia muitas 

vezes solicitou a intervenção do professor.  

Na apresentação do seminário estas atitudes ficaram claras, pois 

apenas uma dupla de cada equipe compareceu, realizou a apresentação, 

participaram das discussões e trouxeram soluções para os problemas 

apontados. Quanto à última etapa das atividades que estava programado para 

a entrega do documento para a regional, não foi realizada como previsto, mas 

todos discutiram e chegou-se a um acordo de entregar para a Direção da 

Escola, na figura da Coordenadora Pedagógica, para que fizesse a entrega na 

Regional do bairro, uma vez que a coordenadora lá comparece 

frequentemente. 
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Uma das vantagens do trabalho colaborativo, segundo Gonzàlez (2005, 

p. 73) é “em grupo cria-se um espírito de equipe e fidelidade ao trabalho 

comum, fazendo as pessoas trabalhares por prazer e não por obrigação, 

fortalecendo o sentimento de solidariedade e de respeito mútuo”.  

Como pode-se observar o trabalho colaborativo imperou na realização 

da última atividade proposta, a entrega do documento as autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 8 - PAINEL DE ESCOLHA – 3ª A 
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Quanto a utilização do Excel para a construção das representações 

gráficas o grupo que pesquisou a história do Parque Edu Chaves, não fez 

qualquer representação gráfica, acredita-se que ao permitir que pesquisassem 

outros sites, tais representações foram esquecidas. Os demais grupos 

apresentaram mais de uma representação gráfica, utilizando o Excel, nenhuma 

turma optou por construí-las com régua e lápis, mesmo com as dificuldades 

surgidas. 

Todos dos grupos que conseguiram terminar as atividade dentro do 

prazo estipulado utilizaram o aplicativo PowerPoint para a apresentação mas 

nenhum entregou o texto escrito utilizando o Word, uma vez que, imprimiram a 

apresentação, imaginando que o texto já estaria bom. 

A utilização do Word foi a que tiveram maiores problemas, não pelo fato 

do aplicativo ser de difícil entendimento, acredita-se que tal fato se deu por 

conta da dificuldade em escrever que muitos possuem, isso não fica claro nas 

apresentações, pois não se deve ter muitos textos em 

apresentações/seminários, mas no momento da utilização do Word o problema 

maior era o que escrever. 

A professora ao fazer as orientações dos procedimentos na utilização do 

Word e PowerPoint solicitou para enviarem a apresentação para impressão, o 

que foi feito por todos, mas como já havia um texto da apresentação não 

fizeram o texto do Word. 

 

6.2. TERCEIRA SÉRIE B 

 

6.2.1.INTRODUÇÃO DO LETRAMENTO ESTATÍSTICO 

 

As variáveis de aprendizagem que devem ser observadas são as 

estratégias de aprendizagem e metacognição do conteúdo integrante do 

experimento estudado; as interações entre os participantes de cada grupo, seu 

grau de cooperação e compromisso fazem parte das variáveis de clima, estas 
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variáveis são de suma importância quando na avaliação do experimento. 

Portanto a atividade avaliativa preparada para esta turma, com a utilização de 

régua e calculadora apresentaram uma maior quantidade de acertos em 

relação a turma anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As construções gráficas realizadas com uso de lápis e régua envolve 

apenas os tipos de representações de colunas ou barras, pois o material 

disponível viabiliza este tipo de construção. 

Em relação a observações das variáveis de clima, notou-se um 

envolvimento maior entre os alunos, e o trabalho colaborativo surge entre os 

alunos, uns auxiliam os outros e quando há dúvidas aqueles que já assimilaram 

o conteúdo se propõe a explicar a atividade. Como não há hierarquias as 

dúvidas são melhores esclarecidas dentro do grupo. A ausência de hierarquia é 

uma característica da aprendizagem colaborativa. 

 

 

Ilustração 19 –Representações Gráficas – 1 – 3ª B 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.APLICAÇÃO DA WEBQUEST 

 

Esta turma (3ª B), durante as realizações das atividades estiveram 

melhores representadas. Houve muitas faltas, mas não era problema, pois 

houve apresentações anteriores em ambas as turmas, mas nessa o trabalho 

colaborativo já é de costume, pode-se detectar tal fato desde o primeiro dia de 

aula em que as equipes organizaram-se, distribuíram as tarefas para cada 

componente, organizaram toda a semana, inclusive já sabiam quem e quando 

faltariam, no primeiro dia escolheram quem faria a apresentação, quem 

entregaria o texto impresso e iniciaram as pesquisas, nota-se que o tempo de 

  

Ilustração 20 – Representações Gráficas – 2 – 3ª B 
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aula é o mesmo para as duas turmas, mas o trabalho nesta turma flui melhor e 

consequentemente melhores resultados. 

Uma das vantagens observadas por Gonzàlez (2005, p. 73) é que o 

trabalho em grupo “produz uma vigilância mútua que obriga o pensamento a 

funcionar com alta criatividade e coerência e melhorar a comunicação 

interpessoal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As interações entre eles são profundas o que faz com que detectamos o 

trabalho colaborativo em todas as atividades. 

Carvalho (2005, p. 479) traz que os alunos que apresentavam 

desempenho abaixo do esperado quando trabalharam em díade “tiveram 

desempenho estatísticos superiores aos que habitualmente tinham nas aulas 

de Matemática” o que reforça nossa proposta de trabalho em grupo. 

 

QUADRO 9 – PAINEL DE ESCOLHAS – 3ª B 
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A aprendizagem tornou-se significativa quando na apresentação do 

produto final. O seminário seria a demonstração da aprendizagem, os grupos 

dessa série os realizaram corretamente com discussões dos temas estudados. 

Cada equipe trouxe sua colaboração e sugestões para sanarem os problemas 

encontrados na região. 

Quanto à construção das representações gráficas com a utilização do 

aplicativo Excel, apenas o grupo da História do Parque Edu Chaves, deixou de 

apresentá-las, os demais que concluíram as atividades no tempo determinado 

utilizaram o Excel e construíram mais de uma representação como foi a 

orientação.  

As equipes não apresentaram as atividades com a utilização do Word, 

apenas imprimiram e entregaram a apresentação do PowerPoint. 

Tal situação ocorreu por um erro didático, uma vez que a professora 

orientou a todos que enviassem as apresentações para a impressão, portanto 

eles não fizeram o texto no Word. 

  

 

Figura 62 – DISCUSSÃO NA 3ª B 
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6.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O aluno da E.J.A., historicamente vive uma situação de exclusão. Ao 

retornar para a escola traz consigo muitos desejos e esperança de sucesso, os 

motivos que o fizeram abandonar a escola em tempos passados são deixados 

de lado. Para muitos, esta volta à escola é um desafio, pois necessita de 

capacitação para uma melhor qualificação profissional e outros pretendem dar 

continuidade em estudos futuros.  

O professor encontra grandes problemas para atender esta clientela. A 

discrepância entre as idades e interesses fazem com que os educadores 

sintam necessidades em novas formas para o ensinar e o aprender.  

O conteúdo proposto, estatística descritiva com o foco na filosofia da 

análise exploratória de dados somando-se o trabalho em grupo, leva os alunos 

a uma aprendizagem significativa, com condições de compreender e modificar 

o meio em que vive. Desta forma teremos um “cidadão” cônscio de seus 

deveres e direitos e dispostos a intervir na sociedade.  

As publicações que o ENCCEJA nos proporciona subsídios para o 

trabalho do professor em sala de aula podem ser apontadas como mais um 

aliado, mas os conteúdos podem e devem ser propostos de forma diferenciada.  

A metodologia de ensino WebQuest apresentada é uma possibilidade de 

mudança. Aulas mais interessantes, pois os saberes são construídos em 

conjunto alunos com alunos, professores e alunos o que é fruto de uma 

aprendizagem colaborativa e significativa.  

Propor atividades diferentes é um desafio para o professor. A WebQuest 

oferece a possibilidade da construção do saber em um processo colaborativo 

na realização de um projeto. É uma educação presencial com a participação 

ativa do professor e dos alunos.  

A metodologia de pesquisa design experiments possibilitou que as 

análises fossem realizadas parte a parte desta forma consegue-se detectar 

ajustes necessários para um novo experimento e afirmar que esta é mais uma 
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possibilidade de trabalho que leva ao aprendizado, pois como em Carvalho 

(2001, p 492) as interações entre os pares foram decisivas para o aprendizado 

do conteúdo proposto e este aprendizado ficou claro na apresentação do 

produto a ser apresentado. 

6.3.1.RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

 

Em que medida a utilização da metodologia WebQuest permite a 

introdução do letramento estatístico dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos da 3º série do Ensino Médio, em uma escola pública da rede 

estadual paulista? 

A metodologia de pesquisa design experiments possibilitou na 

verificação do aprendizado quanto na utilização de uma WebQuest e a 

introdução do letramento estatístico. Pode-se afirmar que houve aprendizado 

quando os grupos que terminaram as atividades programadas no tempo 

determinado construíram as representações gráficas pertinentes a situação, 

utilizando uma planilha eletrônica. 

A aprendizagem tornou-se significativa, quando na apresentação do 

seminário com os esclarecimentos pertinentes a cada situação e as soluções 

propostas aos problemas detectados na região em que vivem, para tanto 

realizaram uma apresentação eletrônica, o que tornou a atividade dinâmica, 

favorecendo o debate que se instaurou. 

Quanto à utilização do editor de texto apenas um grupo preparou o 

documento com a sua utilização, uma vez que inadvertidamente a professora 

informou sobre como imprimir a apresentação para seguir o seminário e com 

isso os grupos entregaram tal documento, ao invés, de produzir um texto 

esclarecedor que era o objetivo. 
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6.4. – UMA NOVA PROPOSTA 

 

A metodologia design experiments consiste em elaborar uma atividade e 

ou experimento, colocá-lo em prática ou experimentá-lo e posteriormente 

realizar observações com o intuito de melhorá-lo para um segundo 

experimento, portanto uma das etapas é propor soluções para o sucesso de 

futuros experimentos. Para um segundo experimento será necessário: 

6.4.1. FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Quanto ao letramento estatístico 

O professor deverá providenciar uma maior quantidade de atividades que 

levem as discussões das variáveis estatísticas na construção das 

representações gráficas. 

Diversificar os tipos de exercícios que levem a diferentes construções de 

representações gráficas. 

Preparar atividades que promova todos os níveis de compreensão gráfica que 

segundo Curcio (1989) levem não só a leitura dos dados, mas entre e além dos 

dados. Acredita-se que tais atividades possam e devem ser trabalhadas com 

os alunos da E.J.A., com a certeza de que devido as suas experiências de vida 

o aprendizado tornar-se significativo. 

 

Quanto à construção da WebQuest 

Acrescentar algumas telas explicativas; ou com mais detalhes. Os alunos da 

E.J.A. possuem mais dificuldades tanto em leitura com interpretação dos itens 

solicitados, portanto faz se necessários maiores esclarecimentos.  

As telas deverão ter uma linguagem mais simples ou mais clara, pois na 

atividade apresentada muitas palavras são de difícil entendimento e tornam-se 

obstáculos para a realização das atividades. 
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Nos recursos, acrescentar mais sites de buscas onde os alunos poderão obter 

fotos do bairro e dos locais estudados, pois tornam as apresentações mais 

atraentes. 

 

Quanto ao tempo destinado a realização das atividades 

Destinar um maior tempo para a realização de todas as atividades, assim 

deverá haver tempo para esclarecimentos das dúvidas e reforço das definições 

sobre variáveis e a construção das representações gráficas.  

Promover uma conscientização nos alunos para que não faltem, pois causam 

muitos problemas na continuidade dos temas abordados. 

Iniciar as atividades num outro período ou providenciar alterações no 

planejamento e mudar a data do conteúdo trabalhado, pois no término do 

semestre o interesse dos alunos está na conclusão de todos os trabalhos 

escolares e a proposta de mais um torna-se um desafio a paciência deles. 

 

Quanto a capacitação dos alunos para utilização da sala de informática 

Realizar mais atividades diferenciadas, que sejam individuais e posteriormente 

em grupo, desta forma a organização do grupo é melhor assimilada. 

Preparar uma capacitação para uso e envio de emails, desta forma diminuem 

os problemas de envio e recebimento das atividades planejadas. 

Preparar uma capacitação para a criação de “pastas” destinadas ao arquivo 

das atividades realizadas. 

Destinar um período, ao final da aula, para a “navegação livre” na internet, 

muitos alunos não possuem computadores em suas residências; desta forma a 

curiosidade sobre a internet diminui e as atividades fluem mais rapidamente. 

 



160 

 

6.4.2. FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Quanto ao acesso a WebQuest   

O criador da WebQuest deverá, se possível, criar hiperlinks, para facilitar o 

acesso a outras telas. 

Organizar os grupos em duplas, assegurando que todos os envolvidos realizem 

as atividades. 

O orientador da sala de informática/professor deverá dispor de mais tempo 

para o acompanhamento das atividades realizadas durante a aula e sanar as 

dúvidas, se possível no mesmo dia. 

Uma melhor supervisão dos documentos enviados (construção das 

representações gráficas, apresentação eletrônica e texto eletrônico), para que 

todos os objetivos sejam alcançados. 

 

Quanto a atividade final 

A apresentação do seminário eletrônico poderia ser mais interessante, se 

houvesse uma maior quantidade de alunos presentes para isso, as salas 

poderiam estar juntas no mesmo local.  

A organização da sala com as carteiras em posição de “U” levaria ao confronto 

de ideias de tal forma a valorizar o debate. 
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2. APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA 3ª A  
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Apêndice 2.2. – REDE DE ABASTECIMENTO E LIXO – B 
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Apêndice 3 – COMPOSIÇÃO ETÁRIA E DOMICILIAR 
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Apêndice 4.1. – CONHECENDO SEU BAIRRO A 
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Apêndice 4.2. – CONHECENDO SEU BAIRRO - B  
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Apêndice 6 - RESPONSÁVEL POR DOMICÍLIO NÃO ALFABETIZADO 
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Apêndice 7 – HISTÓRIA DO PARQUE EDU CHAVES - A 
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Apêndice 8 – HISTÓRIA DO PARQUE EDU CHAVES - B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




