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UTILIZAÇÃO DO DOTPLOT E DO BOXPLOT NA APRENDIZAGEM DA 

VARIABILIDADE ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho investigou as possíveis contribuições da utilização do 
gráfico de pontos (dotplot) e do diagrama de caixa (boxplot) na aprendizagem 
da variabilidade estatística. Na fundamentação teórica, foram utilizadas as 
concepções de Letramento Estatístico de Gal e do desenvolvimento do 
conceito de variabilidade de Garfield e Ben-Zvi. A pesquisa, de abordagem 
qualitativa, foi realizada com oito estudantes do 3º ano do Ensino Médio, de 
uma escola pública do interior da Bahia. Foram utilizados quatro instrumentos 
para a coleta de dados: um questionário, uma ficha de coleta de dados, um 
banco de dados (utilizado nas atividades) e uma Sequência de Ensino 
contemplando ideias e conteúdos que visaram desenvolver a compreensão da 
variabilidade estatística utilizando o dotplot e o boxplot. As atividades foram 
aplicadas pelo pesquisador e gravadas em vídeo e áudio. Dentre os principais 
resultados destacam-se que os estudantes não tinham conhecimentos prévios 
sobre medidas de dispersão, mas revelaram ter ideias intuitivas de 
variabilidade; a construção e a utilização do dotplot contribuíram para explicitar 
a natureza e a compreensão da variabilidade estatística; a construção do dot-
boxplot tornou evidente a dificuldade inerente à mediana e quartis, em especial 
no caso dos valores repetidos que ocupam posições em torno de tais medidas, 
porém, essa construção promoveu a compreensão na leitura do boxplot, o que 
permitiu aos estudantes apontar a variabilidade por meio do intervalo 
interquartílico; as atividades de comparação entre variáveis diferentes em um 
mesmo grupo ou de uma mesma variável entre grupos diferentes favoreceram 
o reconhecimento da natureza da variabilidade e, o mais relevante; o 
envolvimento dos estudantes, no contexto de coleta dos dados para as 
atividades, na construção e na interpretação dos gráficos, contribuiu para o 
desenvolvimento do letramento estatístico dos mesmos.  

Palavras-chave: Variabilidade Estatística. Aprendizagem. Dotplot e boxplot. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UTILIZATION OF DOTPLOT AND BOXPLOT FOR LEARNING OF THE 

STATISTICAL VARIABILITY IN THE HIGH SCHOOL 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study investigated the utilization of the dot plot and box plot in the 

learning of statistical variability. On theoretical grounds, were used the concept 

of Statistical Literacy Gal and the concept of variability Garfield and Ben-Zvi. 

The research, of qualitative approach, was conducted with eight students of the 

3rd grade of High School, a public school in the interior of Bahia. Four 

instruments were used: a questionnaire, a card of data collection, a database 

and a Teaching Sequence contemplating ideas and content that aimed at 

developing understanding of statistical variability using the dotplot and boxplot. 

The activities were applied by the researcher and recorded on video and audio. 

Among the main results stand out that the students had no prior knowledge 

about variability, but has intuitive ideas; the construction and use of the dotplot 

contributed to reveal the nature and understanding of statistical variability; the 

construction of the dot-boxplot became apparent the inherent difficulty median 

and quartiles, especially in the case of repeated values in positions around such 

measures, however, this construction has promoted the reading comprehension 

of the boxplot, which allowed students to point by means of the variability and 

interquartile range; that the activities of comparison between different variables 

in the same group or the same variable between different groups favored the 

recognition of the nature of variability and, the most relevant; student 

involvement in the context of data collection for the activities in the construction 

and interpretation of graphs, contributed to the development of statistical 

literacy them. 

Keywords: Variability Statistic. Learning. Dot plot and box plot. 
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1 INTRODUÇÃO

 
 

Estamos vivendo a era da informação globalizada na qual os cidadãos 

necessitam desenvolver habilidades para decodificar e interpretar mensagens cujos 

conteúdos lhes são apresentadas de diversas maneiras, a exemplo das tabelas, 

gráficos e medidas estatísticas. Tal fato justifica o papel da escola de, por meio do 

ensino de conceitos estatísticos, colaborar para a formação de cidadãos no que se 

refere ao desenvolvimento de conhecimentos e capacidades que os possibilite 

compreender e posicionar-se de maneira crítica diante desses tipos de informações 

apresentadas em seu cotidiano. 

Apesar da relevante importância do conhecimento estatístico, testemunhei 

como estudante da rede pública de ensino, que os conteúdos conceituais e 

procedimentais do Tratamento da Informação (Estatística e Probabilidade) não 

foram tão presentes na minha trajetória estudantil. Desde a primeira série do Ensino 

Fundamental até o terceiro ano do Curso de Magistério, no Ensino Médio, posso 

afirmar que o meu contato com conteúdos estatísticos se resumiu ao cálculo de 

médias, na disciplina de Matemática e interpretar alguns gráficos, na disciplina de 

Geografia, embora já houvesse a presença de conteúdos estatísticos em livros 

didáticos da época. Além disso, foi perceptível a carência minha e dos meus colegas 

no que concerne à compreensão de conceitos estatísticos para interpretar 

informações presentes no cotidiano. 

No curso de graduação, Licenciatura em Matemática, tive a oportunidade de 

estudar as medidas de tendência central e de dispersão, porém de forma bem 

resumida, com o ensino pautado em uma abordagem mecanicista, dando ênfase 

aos algoritmos e às fórmulas, sob influência de uma curta carga horária para tratar 

uma excessiva quantidade de conteúdos em um único semestre. 

Nessa formação, não tive nenhuma orientação didática de como os 

estudantes desenvolvem e se apropriam de conceitos estatísticos, nem a 

oportunidade de desenvolver sequências didáticas para aprimorar seu ensino aos 

estudantes da Educação Básica. 

No decorrer da Licenciatura em Matemática eu já exercia a função de 

professor de Matemática do Ensino Fundamental e Médio e, inicialmente, os 

conceitos estatísticos não me preocupavam, pois, inquietavam-me mais as 
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dificuldades dos estudantes relacionadas à Aritmética, à Geometria e, 

principalmente, à Álgebra, conteúdos que eram cobrados com maior frequência e 

eram exigidos como pré-requisitos nas unidades e séries subsequentes. No entanto, 

o fato de ter acesso aos conteúdos estatísticos na Licenciatura me encorajou a 

trabalhar com os mesmos em minha atividade docente.  

Assim, Implementei o ensino de tópicos de Estatística em minhas aulas, mas 

a forma de abordagem ainda era voltada para os algoritmos e as representações 

gráficas e tabulares, sem muita discussão e atenção aos conceitos. Acreditava que 

só o fato de utilizar temas contextualizados, relacionados ao cotidiano dos 

estudantes, tais como as medidas do corpo humano, cálculo do índice de massa 

corporal; perfil socioeconômico; preferência esportiva; preferência eleitoral, dentre 

outros, bastaria para que a aprendizagem acontecesse, visto que, em geral, os 

estudantes gostavam das atividades com apresentação de pesquisas1 de Estatística. 

De acordo com cada contexto, os resultados eram apresentados e discutidos, 

mas não havia preocupação em discutir as características das variáveis e o 

tratamento adequado para cada uma delas, tampouco estive preocupado quanto aos 

aspectos cognitivos por trás das questões.  

Garfield (2002) afirma que na busca do efetivo desenvolvimento do raciocínio 

estatístico é preciso utilizar questões que os estudantes conheçam da sua vida, mas 

as variáveis devem ser classificadas e, além disso, o foco principal deve ser o 

desenvolvimento de conceitos que vai além de, apenas, realizar procedimentos.  

O passar do tempo me proporcionou a experiência de compreender que só o 

que fazia para ensinar conteúdos de Estatística na Educação Básica, até então, era 

muito pouco para que os estudantes efetivamente compreendessem os princípios 

subjacentes aos conceitos, não havendo assim aprendizagem significativa. 

Atualmente, no meu contexto profissional de docência, tenho percebido 

dificuldades dos estudantes na leitura e interpretação de gráficos e na aprendizagem 

de medidas estatísticas. 

No caso da extração de informação a partir de um gráfico informando o 

consumo de energia elétrica, por exemplo, quando é solicitado aos estudantes que 

apontem o mês com o maior crescimento ou maior queda, eles costumam apontar o 

                                                           
1
 No contexto escolar, pesquisa é sinônimo de coleta de dados, sem o rigor de uma pesquisa 

científica. 
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mês de maior ou menor consumo, ao invés de procurar as diferenças de consumo 

entre meses consecutivos, para depois apontar o mês com essa característica. 

Na comparação entre indicadores, os estudantes são propensos a comparar 

apenas valores absolutos, ao invés de levar em consideração também os valores 

relativos. Por exemplo, em uma atividade para comparar os índices de homicídios 

entre uma cidade que tem 10 mil habitantes na qual aconteceram 10 assassinatos 

no mês e outra com 100 mil habitantes na qual aconteceram 11 assassinatos, os 

estudantes comparam 10 e 11 para concluir que a segunda cidade é mais violenta. 

 Ainda no meu contexto de docência, vejo que alguns estudantes apresentam 

dificuldades em calcular a própria média bimestral do aproveitamento escolar, 

mesmo que de posse de calculadoras, demonstrando o não entendimento do 

conceito e do algoritmo para o cálculo da média aritmética. 

Somemos a isso a constante falta de compreensão para informações sobre 

conceitos não matemáticos, nem estatísticos, que os gráficos e medidas estatísticas 

transmitem, ligados fortemente à vida dos cidadãos tais como inflação, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), corrida eleitoral, dentre outros. 

Além disso, observo que essa falta de compreensão não se limita a 

estudantes das escolas públicas. Apenas para ilustrar, apresento o gráfico (Figura 1) 

com o histórico recente da inflação no Brasil, veiculado pelo canal de TV Globo 

News no dia 10 de janeiro de 2014, no Programa Conta Corrente e que está sendo 

debatido pelas redes sociais. 

 

Figura 1 – Gráfico veiculado pelo Programa Conta Corrente da Globo News. 
Fonte: Amoral Nato (2014)

2
 

  

                                                           
2
Disponível em: http://amoralnato.blogspot.com.br/2014/01/a-inflacao-para-globo.html#!/2014/01/a-inflacao-para-

globo.html. Acesso em: 12 jan. 2014. 

http://amoralnato.blogspot.com.br/2014/01/a-inflacao-para-globo.html#!/2014/01/a-inflacao-para-globo.html
http://amoralnato.blogspot.com.br/2014/01/a-inflacao-para-globo.html#!/2014/01/a-inflacao-para-globo.html
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A utilização de uma escala que não tem origem em zero e a ausência de 

linhas de grade distorcem a real proporcionalidade entre as barras e, 

consequentemente, a barra referente ao índice de inflação de 2009 (4,31%) parece 

representar menos da metade do índice de 2010 (5,92%). Além disso, não há 

correspondência entre a representação do índice (altura da barra) de 2013 e o seu 

valor.  

Cazorla e Castro (2008) ilustram como meios de comunicação de massa 

divulgam informações, como o gráfico em questão, que tendem a influenciar a 

formação de opinião dos cidadãos e a tomada de decisões. 

É evidente a necessidade de munir o cidadão com ferramentas que facilitem a 

compreensão do mundo e o desenvolvimento de uma postura crítica sobre as 

informações que permeiam seu cotidiano, bem como a natureza e os objetivos 

dessas informações. 

Na condição de professor de Matemática da Educação Básica, percebo que é 

necessário promover uma maior compreensão das informações estatísticas que são 

apresentadas no cotidiano e uma formação de conceitos estatísticos que possibilite 

aos estudantes “ler o mundo”, o que alguns autores têm denominado de letramento 

estatístico. 

Segundo Gal (2002), o letramento estatístico é a habilidade para interpretar e 

avaliar criticamente informações estatísticas, esperada para os cidadãos adultos, no 

contexto de leitura, inseridos numa sociedade industrializada permeada por diversas 

informações e como um componente necessário esperado do resultado da 

escolaridade dos mesmos. 

Para Martins e Ponte (2010) o letramento estatístico deve permitir que cada 

pessoa resolva com segurança muitos problemas que são apresentados pelos 

meios de comunicação, tendendo a influenciar diretamente a sua vida e que cuja 

resolução apele para conhecimentos de Estatística. 

Com base nos postulados de Gal (2002) para o letramento estatístico, 

Cazorla e Castro (2008) afirmam que a formação do professor deve possibilitar o 

desenvolvimento de atitude, de reflexão crítica e de novas abordagens educativas 

envolvendo situações do cotidiano nas quais o estudante possa formar opinião, de 

maneira autônoma e se posicionar, tomando decisões com base em ferramentas 

aprendidas na escola, possibilitando a leitura do mundo de uma forma mais efetiva. 
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Diante da importância do desenvolvimento do letramento estatístico dos 

cidadãos, o Brasil, assim como outros países, introduziu o ensino da Estatística e da 

Probabilidade no currículo da Educação Básica, conforme as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, (PCN+): 

A Estatística e a Probabilidade devem ser vistas, então, como um 
conjunto de ideias e procedimentos que permitem aplicar a Matemática em 
questões do mundo real, mais especialmente aquelas provenientes de 
outras áreas. Devem ser vistas também como formas de a Matemática 
quantificar e interpretar conjuntos de dados ou informações que não podem 
ser quantificados direta ou exatamente. Cabe à Estatística, por exemplo, 
analisar a intenção de voto em uma eleição ou o possível êxito do 
lançamento de um produto no mercado, antes da eleição em si e da 
fabricação do produto. Isso é feito através da pesquisa estatística, que 
envolve amostras, levantamento de dados e análise das informações 
obtidas (BRASIL, 2002, p. 126). 

Entendo, dessa forma, que a valorização da dimensão social da leitura, 

interpretação e postura crítica é relevante no ensino de Estatística concomitante ao 

desenvolvimento dos conceitos ensinados. 

Um conceito importante para o conhecimento estatístico é o de variabilidade, 

que pode contribuir para a promoção do letramento estatístico na Educação Básica 

e pode ser trabalhado de forma alternativa a, apenas, apresentação e o cálculo da 

variância e do desvio padrão.  

Para isso, é preciso mostrar que o conceito de variabilidade está presente em 

situações comuns do cotidiano. No próprio ambiente escolar, por exemplo, é 

possível observar que há variabilidade na altura dos estudantes, peso (massa), 

idade, tamanho do calçado, tamanho da roupa e desempenho nas avaliações. 

Reconhecer que em muitos desses casos há mais variabilidade do que em outros e 

que a média pode não ser suficiente para descrever um conjunto de dados já indica 

um ponto de partida para o ensino e a aprendizagem das medidas de dispersão.   

O conhecimento acerca da variabilidade é recomendado pelo PISA3, 

concomitante à leitura e interpretação de valores, a partir de gráficos ou tabelas, 

bem como habilidades relativas à coleta, representação e interpretação para dados 

de vários tipos (OECD4, 2013). Na lista de tópicos para orientação de conteúdos e 

conhecimentos aconselhados para o PISA 2012, por exemplo, consta: 

                                                           
3 PISA: Program for International Student Assessment. 
4
 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 
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• A coleta de dados, representação e interpretação: Natureza, gênese e 
coleta de vários tipos de dados, e as diferentes formas de representá-
los e interpretá-los. 

• A variabilidade de dados e sua descrição: Conceitos como variabilidade, 
distribuição e tendência central de conjuntos de dados e formas de 
descrever e interpretar estes em termos quantitativos (OECD, 2013, p. 
36, tradução nossa). 

É razoável ponderar que por meio de uma única forma de avaliação 

educacional, para uma diversidade de países de culturas diferentes, como é o caso 

do PISA, torna-se muito complexo fazer classificações, porém há de se concordar 

que muitos dos parâmetros dessas avaliações podem ser levados em consideração 

nos contextos de ensino. Nesse sentido, podemos verificar que o conceito de 

variabilidade é considerado relevante nessas recomendações e, possivelmente, é 

considerado como componente curricular da Educação Básica em muitos países, o 

que pode estar impulsionando o desenvolvimento de pesquisas que envolvam 

atividades visando investigar formas de desenvolvimento desse conceito.  

No Brasil, documentos oficiais recomendam o trabalho com variabilidade no 

Ensino Médio (BRASIL, 2002, 2008), com abordagem de medidas de dispersão 

como variância e desvio padrão, conceitos de difícil compreensão e interpretação, 

mesmo entre professores de Matemática e estudantes de graduação em Matemática 

(SILVA, 2007). 

Essas dificuldades de compreensão apontam para a necessidade de 

fortalecimento de aspectos intuitivos sobre a variabilidade antes de iniciar o ensino 

dessas medidas estatísticas. O desenvolvimento de pesquisas nessa área pode ser 

de fundamental importância na promoção de apoio às escolas e professores 

buscando soluções para melhorar ou aperfeiçoar ensino e a aprendizagem em 

Estatística. 

Nesse sentido, Reading e Reid (2010) argumentam sobre a necessidade de 

incentivar a utilização de bases teóricas para informar a prática no ensino e na 

aprendizagem da Estatística, afirmando que uma boa compreensão dos 

componentes da variação5 é crucial para o desenvolvimento do letramento 

estatístico dos estudantes, além de ser fundamental para o desenvolvimento do 

                                                           
5
 Segundo Ben-Zvi e Garfield (2004) em muitas pesquisas o termo variabilidade é utilizado para 

designar a característica inerente ao fenômeno e o termo variação à descrição da variabilidade 
(medidas de dispersão, por exemplo). Em outros estudos, como no nosso trabalho, o termo 
variabilidade é utilizado sem essa distinção. 
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raciocínio sobre distribuição (outro conceito importante para a Estatística), que 

servem de base no desenvolvimento de currículos para cursos de Ensino Superior. 

Segundo Garfield e Ben-Zvi (2005) para o alcance de uma profunda 

compreensão do conceito de variabilidade são necessárias diferentes atividades que 

motivem os estudantes a descrever e interpretar dados e raciocinar sobre a 

variabilidade. 

Ademais, para trabalhar o conceito de variabilidade, podemos utilizar 

preferencialmente, as variáveis quantitativas, representações gráficas adequadas 

(dotplot e boxplot, por exemplo), bem como outras medidas de dispersão que não 

são comumente utilizadas na Educação Básica, a exemplo da amplitude 

interquartílica, mas que podem contribuir na apropriação e desenvolvimento do 

conceito de variabilidade. 

Nesse contexto, ao ingressar, no ano de 2012, no Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática (PPGEM), da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), em Ilhéus, no estado da Bahia, me integrei ao grupo de pesquisa do 

Ambiente Virtual de Apoio ao Letramento Estatístico para a Educação Básica, o 

AVALE-EB.  

Esse grupo iniciou suas atividades de pesquisa no ano de 2008, quando uma 

equipe de educadores estatísticos desenvolveu um projeto com o nome de AVALE, 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia – FAPESB e sediado na 

UESC. O objetivo principal desse projeto foi criar um ambiente virtual, gratuito, que 

disponibilizasse Sequências de Ensino, denominadas de SE, para auxiliar os 

professores no ensino de Probabilidade e Estatística na Educação Básica, tanto no 

ambiente de aprendizagem papel e lápis quanto no virtual. Esse ambiente recebeu o 

mesmo nome do projeto, AVALE.  

Em 2011 o grupo inicial do AVALE se dividiu e, assim, foi criado o AVALE-EB, 

sob financiamento da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, cujo foco foi 

desenvolver SE para a Educação Básica. 

Atualmente, o ambiente virtual é sediado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), 

que é o centro de formação de professores da Secretaria da Educação da Bahia, no 

Portal Educação. O ambiente pode ser acessado de forma gratuita por professores e 

estudantes para utilizarem as sequências de ensino de Estatística e Probabilidade.  

Cazorla e Kataoka (2010) argumentam que as Sequências de Ensino do 

AVALE-EB dão sentido ao conjunto de dados que, em geral, são dos próprios 
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estudantes (medidas antropométricas, preferências), suas famílias e residências 

(contas de água e energia elétrica), ou que experimentaram (passeios aleatórios, 

lançamentos de bolas, agulhas e discos).  

De posse desses dados os estudantes são incluídos em um contexto de 

pesquisa no qual os conceitos são trabalhados e as hipóteses e questionamentos da 

investigação são formulados, inicialmente, no ambiente papel e lápis (físico-

experimental). Posteriormente, os estudantes inserem os dados no ambiente virtual 

e o AVALE-EB gera automaticamente, on-line, em tempo real, um banco de dados 

com os dados de todos os participantes. Além disso, o AVALE-EB facilita o 

tratamento dos dados apresentando variadas representações gráficas e medidas de 

tendência central e dispersão. 

Apesar de ser um ambiente virtual, todas as Sequências de Ensino do 

AVALE-EB são estruturadas para serem desenvolvidas nos dois ambientes de 

aprendizagem: papel e lápis (físico experimental) e virtual. Além disso, como 

postulado no AVALE-EB, a dimensão papel e lápis é importante para a formação 

dos conceitos, devendo ser explorada em primeiro lugar para posteriormente ser 

complementada e potencializada pela dimensão computacional. Isso possibilita 

analisar o quanto o desenvolvimento da SE no ambiente papel e lápis contribui para 

a formação de um determinado conceito de Estatística, sendo que é nesse ambiente 

que os estudantes pensam na pesquisa a ser realizada, nas variáveis, nos 

instrumentos de coleta dos dados, nas formas de tratamento e representação, na 

busca de respostas para questionamentos e nas possíveis conclusões que poderão 

fazer após a pesquisa. 

Além disso, antes de serem disponibilizadas na web, todas as SE são 

desenhadas a partir da experiência em sala de aula, alicerçadas nos resultados da 

investigação científica acumulada e testadas com diferentes sujeitos (estudantes da 

Educação Básica, de graduação, de pós-graduação, professores da Educação 

Básica e outros, tais como estudantes cegos, por exemplo). 

Esse desenvolvimento e pesquisa continua a ser aprofundado pelo grupo de 

pesquisa AVALE-EB que, atualmente, tem várias linhas de investigação focando o 

ensino e a aprendizagem de conceitos estatísticos na Educação Básica, sendo que 

uma delas trata da variabilidade estatística, em pesquisas com estudantes ou 

professores desse nível de ensino. 
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Especificamente, sobre a variabilidade estatística, este grupo vem 

desenvolvendo investigações (SILVA et al., 2010; SILVA, KATAOKA e CAZORLA, 

2011, 2014) sobre as contribuições das representações gráficas, em especial, o 

dotplot, o boxplot e o dot-boxplot e a viabilidade de seu ensino na Educação Básica. 

Silva, Kataoka e Cazorla (2014), por exemplo, desenvolveram uma Sequência 

de Ensino utilizando parte da SE denominada de “Homem Vitruviano” (SILVA; 

MAGINA; SILVA, 2010) com o propósito de analisar a contribuição do dotplot, 

boxplot e dot-boxplot na compreensão da variabilidade estatística em professores de 

Matemática que estavam em curso de pós-graduação. 

Visando contribuir com a pesquisa do grupo e com a viabilidade do ensino 

desses gráficos na Educação Básica, tendo em vista que os mesmos não são 

trabalhados neste nível de ensino e diante das dificuldades comumente 

apresentadas pelos estudantes e das possibilidades de desenvolver meios que 

possam facilitar a aprendizagem da variabilidade, formulamos a seguinte questão de 

pesquisa: 

Quais as contribuições da utilização do dotplot e do boxplot 

para a aprendizagem da variabilidade estatística por 

estudantes do Ensino Médio? 

Para responder a essa questão de pesquisa propomos aplicar a SE 

desenvolvida por Silva, Kataoka e Cazorla (2014), na qual participamos como sujeito 

de pesquisa em 2013. 

Acreditamos que uma Sequência de Ensino com situações de coleta de 

dados dos próprios estudantes, utilizando variáveis como altura e perímetro cefálico 

e representação gráfica adequada, podem contribuir para a aprendizagem da 

variabilidade e revelar informações que venham a ajudar no direcionamento de 

novas estratégias para o desenvolvimento desse conceito e para o ensino das 

medidas de dispersão no Ensino Médio. 

Objetivo geral 

Investigar as contribuições da utilização do dotplot e do boxplot na 

aprendizagem da variabilidade estatística por estudantes do Ensino Médio. 
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Objetivos específicos 

a) Investigar as possíveis ideias dos estudantes relacionadas ao conceito de 

variabilidade; 

b) Verificar a percepção de variabilidade num conjunto de dados organizados em 

forma tabular (lista)6; 

c) Comparar as contribuições da utilização do dotplot na percepção de 

variabilidade em relação à apresentação dos dados organizados em forma 

tabular (lista); 

d) Investigar as contribuições da utilização do dotplot na comparação da 

variabilidade entre variáveis da mesma natureza, mas de ordem de grandezas 

diferentes; 

e) Comparar as contribuições da utilização do boxplot na percepção de 

variabilidade em relação à apresentação dos dados no dotplot; 

f) Investigar as contribuições da utilização do dotplot e do boxplot na percepção 

de variabilidade dentro e entre grupos. 

O presente trabalho é composto de sete capítulos, sendo que no Capítulo 1 

(introdução) apresentamos as nossas considerações sobre o contexto no qual a 

pesquisa se insere, a questão de pesquisa e os objetivos. 

No Capítulo 2, apresentamos alguns aspectos que identificam a variabilidade 

e confirmam a importância do seu reconhecimento. Fazemos, também, referência ao 

espaço que a Estatística tem ocupado no currículo da Educação Básica no Brasil e 

em outros países devido a sua importância. Nesse mesmo capítulo apresentamos 

ideias presentes nas orientações curriculares para o ensino da Estatística nos 

Estados Unidos e em Portugal, traçando um paralelo com documentos oficiais de 

orientações para a Educação Básica no Brasil como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

                                                           
6
 Optamos pela nomenclatura “Forma Tabular” (lista), ao invés de lista de dados brutos, rol de dados 

ou quadro. De qualquer forma, “Mesmo a listagem de dados brutos, por enumerar os valores 
observados podem ser considerados como uma representação externa, visto que os dados brutos 
representam uma série de medições de um fenômeno observado.” (LEM et al., 2013, p. 6).  
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No Capítulo 3 apresentamos algumas pesquisas relacionadas à variabilidade 

no intuito de situar o nosso trabalho dentro desse contexto, destacando as 

pesquisas de Ben-Zvi (2004), Silva (2007), Silva et al. (2010) e Silva, Kataoka e 

Cazorla (2014). 

 No Capítulo 4, apresentamos as concepções do Letramento Estatístico de 

Gal (2002) e da formação do conceito de variabilidade de Garfield e Ben-Zvi (2005) 

como referencial teórico sobre o qual nos apoiamos para orientar as nossas ações 

durante a pesquisa. Além disso, apresentamos características técnicas e teórico-

pedagógicas do gráfico de pontos (dotplot) e do diagrama de caixas (boxplot).  

No Capítulo 5 descrevemos os pontos relativos à natureza da nossa pesquisa 

e à Taxonomia SOLO (BIGGS; COLLIS; 1982, 1991) que foi utilizada para 

categorizar as respostas dos estudantes nas tarefas; a escolha dos sujeitos; os 

instrumentos e os procedimentos de coleta de dados e; as características da 

Sequência de Ensino.  

No Capítulo 6 apresentamos os resultados e as análises dos dados, 

descrevendo o perfil dos sujeitos, relatando o contexto dos encontros que resultaram 

nas respostas das atividades analisadas, descrevendo e discutindo os resultados de 

acordo com o nível de resposta encontrado.  

No Capítulo 7 discorremos sobre as nossas considerações finais acerca dos 

resultados encontrados, bem como as limitações do estudo e as perspectivas futuras 

a partir do mesmo.   
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2 A VARIABILIDADE E AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES  

 

 

Neste capítulo, abordaremos algumas características da variabilidade e a 

forma pela qual aparece como conteúdo de ensino nas orientações curriculares para 

a Educação Básica, principalmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 

Brasil (BRASIL, 1997, 1998, 1999, 2002, 2008). 

 

2.1 Aspectos e importância da variabilidade  

 

Podemos dizer que, em geral, a variabilidade permeia nosso mundo. Basta 

observar ao nosso redor para encontrar inúmeras situações. Tomando como 

exemplo a altura das pessoas, vemos que essa depende da idade, do sexo, da raça, 

das características genéticas, do meio ambiente, dentre outros fatores que 

interferem no crescimento dessas pessoas. Mesmo que encontrássemos duas 

pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, da mesma raça e de características 

genéticas e condições ambientais similares, suas alturas poderiam não ser idênticas. 

Ainda que essas duas pessoas tivessem as mesmas alturas, suas medidas 

dependeriam do instrumento de medida e da pessoa que toma essas medidas. Se 

medirmos com barbante, fita métrica, trena ou instrumentos mais sofisticados, 

obteremos diferentes valores. Além disso, se fixarmos o instrumento de medida e 

variarmos os “medidores”, pessoas que tomam as medidas, também poderemos 

obter valores diferentes. 

Se ao invés da altura observássemos o peso7 das pessoas, essa variação 

seria bem mais complexa, pois, no caso da altura, as pessoas param de crescer ao 

chegarem à idade adulta, estabilizando a altura até um momento determinado da 

vida. Já o peso, mesmo estabilizada a altura, varia naturalmente durante o dia (o 

peso logo que acordamos é diferente após o almoço, por exemplo), durante as 

semanas ou os meses (se fizemos dieta, exercícios físicos rotineiros, esportes, se 

ficarmos doentes) etc. 

                                                           
7
 Utilizamos “peso” ao invés de massa, pois essa nomenclatura faz parte do jargão coloquial da 

escola. 
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A compreensão da variabilidade é tão importante que muitos avanços da 

humanidade foram possíveis graças ao seu entendimento e ao desenvolvimento de 

tecnologia para controlá-la. 

Um exemplo muito intuitivo é a produção de alimentos. Podemos perguntar: 

Do que depende a produtividade de uma planta? Podemos citar, dentre outros 

fatores, a variedade da própria planta, a qualidade da semente, as condições do 

solo, do clima, o ataque de pragas, de doenças, do manejo do cultivo. 

Cada um desses fatores, por sua vez, também apresenta diversos graus de 

variabilidade. Assim, o homem investigou como cada um deles interfere na 

produtividade e desenvolveu mecanismos de controle. 

Outro exemplo é a quantidade de refrigerante presente na garrafa de 1 litro. 

Sabemos que a máquina que engarrafa o líquido está calibrada para despejar 1 litro 

em cada garrafa. Contudo, podemos perceber que há uma variação de uma garrafa 

para outra, sendo que muitas vezes essa variação pode ser observada a olho nu. 

Assim, a máquina tem que ser revisada periodicamente para checar se a mesma 

está enchendo as garrafas sob as normas do controle de qualidade e da defesa do 

consumidor. 

Vejamos um exemplo do contexto escolar, na tomada de decisões sobre 

como abordar um determinado conteúdo que tem a ver com a idade dos estudantes 

(sexualidade é um desses conteúdos). Neste caso, é importante conhecer a idade 

média da turma e a variabilidade dessa idade. Suponha que trabalharemos com 

estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. Se a turma for do curso regular, 

provavelmente a idade estará em torno de 11 anos, poucos estudantes terão 10 

anos e alguns poderão ter 12 ou 13, ou seja, trata-se de uma turma bastante jovem 

e bem homogênea quanto à idade. Já numa turma da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a variabilidade da idade poderá ser muito grande, podendo abranger 

valores dos 18 aos 60 anos, e ainda ter grupos diferentes, tais como adolescentes, 

adultos e pessoas da terceira idade. O conhecimento da configuração dos grupos 

será muito importante no planejamento e condução da atividade. 

Outro exemplo da importância da compreensão da variabilidade é aquela 

decorrente da amostragem e que permeia nossa vida, trata-se da pesquisa eleitoral. 

Como é sabido, no Brasil ocorrem disputas eleitorais a cada dois anos e essas 

travam verdadeiras “guerras” de informação divulgando resultados de pesquisas 

eleitorais, com manchetes que tentam formar a opinião do eleitor. Em tese, todas as 
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pesquisas estão estimando a proporção de eleitores que afirmam ter intenção de 

votar num candidato. Então por que tanta diferença entre os resultados? 

Supondo que todos esses levantamentos fossem tecnicamente realizados e 

que não exista manipulação dos resultados, é preciso que as pessoas entendam 

que dificilmente duas amostras do mesmo tamanho fornecerão os mesmos 

resultados, mas que o foco é para que essas amostras sejam muito próximas, 

especialmente se o tamanho for suficientemente grande. 

Para muitos autores a variabilidade, entendida aqui como variabilidade 

estatística, é o componente central do pensamento estatístico: "A variação é a razão 

pela qual as pessoas tiveram que desenvolver métodos estatísticos sofisticados para 

filtrar as mensagens de dados a partir da dispersão no ambiente." (WILD e 

PFANNKUCH, 1999, p. 236). 

Franklin et al. (2007) afirmam que existem muitas fontes de variabilidade e 

apontam a variabilidade natural, a variabilidade das medições, a variabilidade 

induzida e a variabilidade de amostragem como algumas das mais importantes.  

A variabilidade natural é apresentada como característica da própria natureza. 

Um dos exemplos é que pessoas naturalmente têm diferenças de alturas, aptidões, 

habilidades, opiniões e respostas emocionais. 

A variabilidade de medições é apresentada como a variabilidade na medida 

de uma grandeza produzida por instrumentos diferentes (medir o comprimento de 

uma sala com régua e com trena, por exemplo, pode resultar em medidas 

diferentes) e, ainda que seja um mesmo instrumento de medida, a medição poderá 

variar caso diferentes pessoas tomem essas medidas. 

Para a variabilidade induzida os autores citam como exemplo um teste em 

que sementes de feijão são plantadas em dois campos diferentes, um com 

fertilizante e outro sem fertilizante. Segundo Franklin et al. (2007), o fato de existir 

variabilidade natural entre os tipos de solos e entre os tipos de sementes já pode 

determinar variabilidade no crescimento do feijão, mas a presença do fertilizante 

pode induzir essa variabilidade.  

Segundo Utts (1999), “esta ideia básica, de comparação entre a variabilidade 

natural e variabilidade induzida por diferentes comportamentos, intervenções, ou 

membros de grupos, forma o coração da estatística moderna” (UTTS, 1999, p. 50). 

A variabilidade de amostragem acontece mesmo em amostras de uma 

mesma proporção da população, escolhidas sob um mesmo critério. Um exemplo, 
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citado por Franklin et al. (2007), é a proporção de eleitores que apoiam um 

determinado candidato, pesquisados de uma amostra que pode ser razoavelmente 

utilizada para estimar a proporção populacional que apoia esse mesmo candidato. 

Porém, se for utilizada outra amostra do mesmo tamanho, é quase certo que a 

proporção resultante não seria exatamente a mesma. 

Segundo Wild e Pfannkuch (1999), as três principais mensagens de variação 

referem-se a sua onipresença; ao fato de que a mesma pode ter consequências 

práticas graves, e ao fato de que a Estatística nos fornece meios de compreensão 

de um mundo rodeado de variação.  

Sobre a onipresença da variação Wild e Pfannkuch (1999) argumentam que a 

variação é uma realidade observável e está presente em tudo e em toda parte, 

afetando aspectos da vida e o que observamos. Os autores exemplificam que não 

existem dois itens fabricados ou organismos que sejam idênticos ou reajam de 

maneiras idênticas. Quanto às consequências práticas, os autores argumentam que 

muitas situações, em especial, as que envolvem relações de causa e efeito são 

difíceis de resolver por conta da presença da variabilidade. 

De acordo com esses autores, podemos trabalhar a variação de várias 

maneiras: a) ignorar a existência da variação, considerando os objetos ou 

organismos iguais ou diferentes de alguma forma determinística conhecida; b) 

investigar o padrão existente de variação e chegar a formas de trabalhar em torno 

dele, como no nosso sistema de tamanhos de roupas e calçados; e c) tentar 

controlar o padrão de variação para algo mais desejável, por exemplo, para 

aumentar a produtividade média dos cultivos ou reduzir a taxa de mortalidade. 

Para Wild e Pfannkuch (1999), um entendimento da variação nos dados 

poderia ser construído sob as seguintes premissas: 

(1) a variação é uma realidade observável; 
(2) algumas variações podem ser explicadas; 
(3) outras variações não podem ser explicadas no conhecimento atual; 
(4) variação aleatória é a forma em que os estatísticos modelam a variação 
não explicada;  
(5) a variação não explicada pode, em parte ou na totalidade, ser produzida 
pelo processo de observação por meio de uma amostragem aleatória; 
(6) a aleatoriedade é uma conveniente construção humana, que é utilizada 
para lidar com a variação nas quais os padrões não podem ser detectados 
(WILD e PFANNKUCH, 1999, p. 242, tradução nossa). 
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Assim podemos constatar que a variabilidade está presente em diversas 

situações da nossa vida e que a compreensão de sua natureza contribui para o 

desenvolvimento do pensamento estatístico e por isso se configura como conteúdo a 

ser ensinado, o que justifica o desenvolvimento de pesquisas visando o seu ensino e 

aprendizagem. A nossa tomada de decisões em desenvolver sua compreensão na 

Educação Básica é crucial para a formação conceitual dos estudantes e, 

consequentemente, para uma formação visando a cidadania. 

Na próxima seção analisaremos as orientações curriculares a respeito da 

variabilidade como objeto de ensino na Educação Básica. 

2.2 A variabilidade estatística nas orientações curriculares da Educação 

Básica 

Em Portugal, Martins e Ponte (2010) elaboraram um documento, vinculado ao 

Ministério de Educação desse país, intitulado Organização e Tratamento de dados, 

trazendo orientações referentes a conceitos de Estatística e de Probabilidade. 

Consta no documento que:  

A preocupação com a compreensão dos aspectos elementares da 
Estatística e da Probabilidade tem vindo a refletir-se no currículo escolar 
dos mais diversos países. Em Portugal, isso acontece desde há várias 
décadas. O novo Programa de Matemática do Ensino Básico inclui o tema 
“Organização e tratamento de dados” nos três ciclos, numa perspectiva de 
valorização do letramento estatístico e do processo de investigação 
estatística, aspectos em que vai bastante além do programa anterior 
(MARTINS e PONTE, 2010, p. 3). 

Para esses autores, a busca pelo desenvolvimento social e pessoal do 

estudante deve ser pautada na abordagem do conhecimento estatístico sob 

aspectos do letramento, raciocínio e pensamento estatístico, concomitante a ideias 

para o ensino, sugestões de atividades e formas de avaliação dos conteúdos.  

Nesse documento, as recomendações e informações a respeito do ensino da 

Estatística são bem diretas, abrangendo um caráter mais didático, que se aproxima 

do ambiente da sala de aula com uma linguagem muito prática e com exemplos de 

situações as quais os professores poderão utilizar em suas aulas. Observamos que 

os autores dão atenção à variabilidade dos dados, abordando atividades específicas 

sobre medidas de dispersão como amplitude, desvio médio absoluto, variância, 

desvio padrão e amplitude interquartílica. 
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Nos Estados Unidos, no ano de 2005, foi aprovado pela American Statistical 

Association (ASA)8 o documento nomeado de Guidelines for Assessment and 

Instruction in Statistics Education GAISE: A Pre-K–12 Curriculum Framework9 

(FRANKLIN et al., 2007). Esse documento veio complementar as orientações do 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)10 de 2000 sobre o ensino de 

Estatística. 

O documento ressalta a importância de desenvolver o letramento estatístico 

dos cidadãos apontando diversas situações da vida em que há presença da 

Estatística e que contribuem para a formação da cidadania, para tomadas de 

decisões diárias, o crescimento do país, o progresso da ciência e para os processos 

de avaliações educacionais de larga escala.  

Considerando a busca de promoção do conhecimento estatístico, Franklin et 

al. (2007) aconselham o uso de situações reais no ensino, por meio da resolução de 

problemas envolvendo quatro componentes: a formulação de questões, a coleta de 

dados, a análise dos dados e a interpretação de resultados, tendo a variabilidade 

presente em cada um desses componentes permeando todos os processos. Os 

autores exemplificam o conhecimento sobre variabilidade como parte do foco do 

ensino de Estatística: 

Um dos principais objetivos do ensino de estatística é ajudar os estudantes 
a desenvolver o pensamento estatístico. Pensamento estatístico, em grande 
parte, deve lidar com esta onipresença da variabilidade; resolução de 
problemas e tomada de decisão em estatística depende de entendimento, 
explicação e quantificação da variabilidade dos dados (FRANKLIN et al., 
2007, p. 6, tradução nossa). 

Percebemos que a Estatística tem ganhado cada vez mais importância em 

outros países e que o conceito de variabilidade tem sido levado em consideração 

como objeto de ensino.  

No Brasil, no final dos anos 90 do século XX, foram implementadas mudanças 

significativas em vários aspectos da educação do país a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB, número 9394/96 (BRASIL, 1996). Em meio a 

essas mudanças foram instituídos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

(BRASIL, 1997, 1998, 1999) com orientações quanto ao ensino das disciplinas 

                                                           
8
 Associação Americana de Estatística. 

9
 Diretrizes para Avaliação e Instrução em Educação Estatística - Relatório GAISE: Estrutura 

curricular para o Ensino Básico. 
10

 Conselho Nacional de Professores de Matemática. 
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básicas no país, respectivamente, para o 1º, 2º, 3º e 4º ciclos11 do Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio. 

No caso da disciplina Matemática, do Ensino Fundamental, os conteúdos 

foram organizados em quatro blocos: Números e operações, Espaço e forma, 

Grandezas e medidas e Tratamento da informação, sendo este último bloco 

dedicado às noções básicas da Estatística e Probabilidade, desde então ganhando o 

seu espaço nesse nível de ensino. 

Os PCN, (BRASIL, 1997; 1998) apontam a demanda social como propulsora 

para que fosse destacado este tema em um bloco de conteúdos, ao invés de tê-lo 

incorporado aos demais blocos. Justificou, assim, que a finalidade do destaque foi 

evidenciar sua importância, em função de seu uso atual na sociedade. Nesses 

documentos a recomendação para o bloco de conteúdos é a mesma, descrita da 

seguinte forma: 

Integrarão este bloco estudos relativos a noções de Estatística e de 
probabilidade, além dos problemas de contagem que envolvem o princípio 
multiplicativo. Evidentemente, o que se pretende não é o desenvolvimento 
de um trabalho baseado na definição de termos ou de fórmulas envolvendo 
tais assuntos. Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o 
estudante venha a construir procedimentos para coletar, organizar, 
comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações que 
aparecem frequentemente em seu dia-a-dia. Além disso, calcular algumas 
medidas estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de 
fornecer novos elementos para interpretar dados estatísticos (BRASIL, 
1998, p. 52). 

Como conceitos e procedimentos para Estatística, no Ensino Fundamental, os 

PCN (BRASIL, 1998) indicam a compreensão do significado da média aritmética 

como um indicador da tendência de uma pesquisa; a utilização de recursos visuais 

adequados para representar os dados; a interpretação de gráficos de colunas, 

setores, histogramas e polígonos de frequência e a compreensão dos termos 

estatísticos utilizados nesses contextos. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), (BRASIL,                             

1999), existem orientações conjuntas sobre os conhecimentos matemáticos 

relacionados à Probabilidade, Análise Combinatória e Estatística, considerando a 

importância da aplicabilidade dos seus conteúdos: 

                                                           
11

 Em relação ao Ensino Fundamental de nove anos, os 1º e 2º ciclos equivalem ao intervalo de 
escolaridade do 2º ao 5º ano. Já os 3º e 4º ciclos equivalem ao intervalo do 6º ao 9º ano.  
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As habilidades de descrever e analisar um grande número de dados, 
realizar inferências e fazer predições com base numa amostra de 
população, aplicar as ideias de probabilidade e combinatória a fenômenos 
naturais e do cotidiano são aplicações da Matemática em questões do 
mundo real que tiveram um crescimento muito grande e se tornaram 
bastante complexas. Técnicas e raciocínios estatísticos e probabilísticos 
são, sem dúvida, instrumentos tanto das Ciências da Natureza quanto das 
Ciências Humanas. Isto mostra como será importante uma cuidadosa 
abordagem dos conteúdos de contagem, estatística e probabilidade no 
Ensino Médio, ampliando a interface entre o aprendizado da Matemática e 
das demais ciências e áreas (BRASIL, 1999, p. 257). 

Como forma de complementar os PCN do Ensino Médio, surgem, no ano de 

2002, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, os PCN+, Brasil (2002): 

No sentido de encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões 
educativas e ampliar as orientações contidas nos PCNEM, adiantando 
elementos que não estavam ainda explicitados, este volume dedicado às 
Ciências da Natureza e Matemática procura trazer elementos de utilidade 
para o professor de cada disciplina, na definição de conteúdos e na adoção 
de opções metodológicas. Além disso, explicitam-se algumas formas de 
articulação das disciplinas para organizar, conduzir e avaliar o aprendizado 
(BRASIL, 2002, p. 12). 

Segundo os PCN+ (BRASIL, 2002), o ensino da Matemática pode contribuir 

para que os estudantes desenvolvam habilidades relacionadas à representação, 

compreensão, comunicação, investigação e, também, à contextualização 

sociocultural. Nesse documento os conteúdos matemáticos foram organizados em 

três eixos ou temas estruturadores: 1) Álgebra: números e funções; 2) Geometria e 

medidas e; 3) Análise de dados. Nesse último eixo encontram-se os conteúdos de 

Estatística para o Ensino Médio, no qual se propõe, na sua unidade temática: 

médias, moda e mediana, variância e desvio padrão relacionados com as 

habilidades propostas, de descrição de dados, representações gráficas e análise de 

dados. Nesse documento as habilidades necessárias para serem desenvolvidas em 

Estatística são: 

• Identificar formas adequadas para descrever e representar dados 
numéricos e informações de natureza social, econômica, política, 
científico-tecnológica ou abstrata. 

• Ler e interpretar dados e informações de caráter estatístico 
apresentados em diferentes linguagens e representações, na mídia ou 
em outros textos e meios de comunicação. 

• Obter médias e avaliar desvios de conjuntos de dados ou informações 
de diferentes naturezas. 
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• Compreender e emitir juízos sobre informações estatísticas de natureza 
social, econômica, política ou científica apresentadas em textos, 
notícias, propagandas, censos, pesquisas e outros meios (BRASIL, 
2002, p. 127). 

Nesse documento é sugerido que a descrição de dados e as representações 

gráficas devem ser desenvolvidas no primeiro ano e a análise de dados no segundo 

ano do Ensino Médio, não sendo contemplada no terceiro ano. Além disso, apesar 

de apresentar a variância e o desvio padrão como conteúdos desse nível de ensino, 

o documento enfatiza que “a estatística descritiva e as medidas de tendência central 

bastam para analisar a maioria dos gráficos e tabelas veiculados pela mídia” 

(BRASIL, 2002, p.129).  

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008), os 

conteúdos foram organizados em quatro blocos: 1) Números e operações; 2) 

Funções; 3) Geometria e; 4) Análise de dados e probabilidade. Nesse último bloco 

aconselha-se dar ênfase à construção de tabelas e gráficos mais elaborados e 

temas realísticos para que os estudantes aprimorem seus conhecimentos 

relacionados à coleta, à organização e à representação de dados na busca de 

responder perguntas previamente formuladas. Dentre as orientações é 

recomendado que, durante o Ensino Médio: 

Deve-se possibilitar aos estudantes o entendimento intuitivo e formal das 
principais ideias matemáticas implícitas em representações estatísticas, 
procedimentos ou conceitos. Isso inclui entender a relação entre síntese 
estatística, representação gráfica e dados primitivos. Por exemplo, os 
estudantes precisam ser capazes de explicar como o ponto médio é 
influenciado por valores extremos num intervalo de dados, e o que acontece 
com o ponto médio e a mediana em relação a esses valores. Vale destacar 
a necessidade de se intensificar a compreensão sobre as medidas de 
posição (média, moda e mediana) e as medidas de dispersão (desvio 
médio, variância e desvio padrão), abordadas de forma mais intuitiva no 
ensino fundamental (BRASIL, 2008, p. 79). 

Segundo as orientações (BRASIL, 2008), a aquisição de conhecimento 

estatístico capacita os estudantes para questionar a validade das interpretações de 

dados e das representações gráficas veiculadas em diferentes mídias, ou para 

questionar as generalizações feitas com base em um único estudo ou uma pequena 

amostra. 

Observamos que os documentos oficiais para o Ensino Fundamental não 

mencionam o ensino da variabilidade, isso é feito apenas nos documentos 

referentes ao Ensino Médio, nos quais existem referências para conteúdos e ideias 
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sobre variabilidade, embora enfatizando as medidas de dispersão clássicas, tais 

como o desvio médio, o desvio padrão e a variância, cuja compreensão não é tão 

intuitiva. 

A análise dos documentos oficiais nos permite concluir que desde 1997 até 

2008 houve um fortalecimento da proposta para a inserção de conhecimentos 

estatísticos no currículo da Educação Básica, justificado pela importância que a 

Estatística tem para o desenvolvimento da sociedade e a necessidade de preparar 

as pessoas para a sua compreensão como forma de promoção da cidadania.  

Contudo, apesar de apontarem que os estudantes devem coletar, organizar e 

comunicar os dados, esses documentos oficiais não detalham formas de ensinar 

Estatística, como em Martins e Ponte (2010), que apresentam diversas atividades e 

ideias sobre o assunto, ou como no Relatório GAISE (FRANKLIN et al.,2007), que 

traz explícito, ideias sobre variabilidade. De qualquer forma, os PCN+ (BRASIL, 

2002), já têm uma aproximação maior com o ambiente escolar quando propõe um 

modelo de distribuição de conteúdos estatísticos por unidade ou bimestre de ensino 

do ano letivo para a primeira e a segunda série do Ensino Médio.  

Segundo Garfield e Ben-Zvi (2005), o estudo da variabilidade deve estar 

presente em todos os níveis de ensino com estágios gradativos de complexidade, o 

que justifica o desenvolvimento de estudos em todos os níveis para que esse 

conceito chegue às escolas da Educação Básica e que os conteúdos de Estatística 

passem a ser vistos além de fórmulas e técnicas de cálculos para medidas 

estatísticas, dando sentido ao conceito. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Vários pesquisadores, tanto em nível nacional, quanto internacional, vêm 

realizando pesquisas significativas relativas ao desenvolvimento do conceito de 

variabilidade na Educação Básica. Dentre esses, daremos ênfase aos trabalhos 

desenvolvidos por Ben-Zvi, pesquisador israelense e pela equipe do AVALE-EB, 

liderado por Silva, Kataoka e Cazorla que serviu de alicerce para a presente 

pesquisa. 

Ben-Zvi (2004) teve como objetivo principal da sua pesquisa analisar o 

surgimento de raciocínio sobre variabilidade em estudantes novatos em Estatística, 

quando os mesmos comparam distribuições em situações nas quais discutem e 

confrontam ideias em uma análise exploratória de dados. O autor analisou os 

discursos e as respostas de dois estudantes de 8º ano de uma escola experimental 

progressiva em Israel, inseridos em um contexto de utilização do computador, com 

uso de uma planilha eletrônica. Os estudantes, participantes da pesquisa, eram 

considerados bons em exposição de ideias e de aprendizagem (acima da média em 

relação a outros estudantes), além disso, esses estudantes já conheciam gráficos de 

setores e de barras, a média aritmética e tinham conhecimentos das operações que 

poderiam ser realizadas na planilha. 

Segundo Ben-Zvi (2004), perceber e compreender a variabilidade abrange 

uma gama de ideias. O autor argumenta que a forma básica da variabilidade nos 

dados é a variação dos valores dentro de uma distribuição e que, ao comparar as 

distribuições, cria-se o impulso para considerar outros tipos de variabilidade que 

existe entre os grupos. 

No intuito de proporcionar o reconhecimento da variabilidade dos dados e o 

desenvolvimento de pontos de vista global para descrever e explicar a variabilidade 

entre dois grupos, Ben-Zvi (2004) propôs uma atividade na qual os estudantes 

deveriam comparar o tamanho de um conjunto com 35 sobrenomes escritos em 

hebraico, coletado em sua própria classe, com um conjunto de 35 sobrenomes de 

estudantes americanos, escrito em inglês. Segundo o autor, a escolha de conjuntos 

de dados de tamanhos iguais foi no intuito de simplificar alguns aspectos da 

complexa situação de comparar grupos com conjunto de dados de tamanhos 
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diferentes, encontrados em outros estudos. Os dados dos dois grupos foram 

dispostos em uma tabela e representados em um gráfico (Figura 2): 

 

Figura 2 – Número de letras de sobrenomes israelenses e americanos. 

Fonte: Ben-Zvi (2004), p. 46. 

 

Segundo Ben-Zvi (2004), existem fatores culturais e históricos adicionais que 

contribuem para a variabilidade no comprimento do nome dentro e entre os dois 

grupos linguísticos, sendo que em hebraico moderno, em árabe e em algumas 

outras línguas semíticas, as palavras são muitas vezes escritas sem algumas 

vogais, fazendo-as ficarem mais curtas do que as palavras em inglês. 

A atividade ocorreu durante cerca de três aulas de 90 minutos, sendo que, 

segundo o autor, a maior parte do tempo foi utilizada com atividades dos estudantes 

em duplas no laboratório de informática, com apoio do livro didático e pequenas 

intervenções do pesquisador, principalmente quando os estudantes solicitavam 

ajuda.  

O autor identificou, em seu estudo, sete estágios de desenvolvimento de 

raciocínio dos estudantes sobre variabilidade: 1) Concentração em informações 

locais e irrelevantes; 2) Descrição informal da variabilidade em dados brutos; 3) 

Formulação de hipótese estatística que represente a variabilidade; 4) Explicação da 

variabilidade quando se comparam os grupos por meio de tabelas de frequência; 5) 

Utilização de medidas de tendência central e de dispersão para comparar os grupos; 

6) Modelação da variabilidade informalmente através de manipulação de valores 

periféricos e; 7) Percepção e distinção da variabilidade dentro e entre as 

distribuições em um gráfico.  

Segundo Ben-Zvi (2004), vários fatores parecem ter ajudado os estudantes a 

desenvolver seu raciocínio estatístico sobre a variabilidade, citando, como exemplos, 
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o contexto da atividade dos sobrenomes integrado ao conhecimento estatístico e a 

facilitação da exploração dos dados nas representações construídas com o uso do 

computador. O autor ainda destaca que:  

Os estudantes experimentando repetidamente experiências com o uso de 
diferentes ferramentas e métodos informais, principalmente de natureza 
local (por exemplo, comparando alturas de barras adjacentes em um 
gráfico), ou inventando modelos simples (por exemplo, dividindo as 
distribuições aos dois subgrupos) que captam parcialmente a variabilidade 
nos dados dentro e entre os grupos (BEN-ZVI, 2004, p. 58, tradução nossa). 

O autor mostra, por meio dos argumentos dos estudantes, que o raciocínio 

sobre variação destes evoluiu de, inicialmente considerar só as bordas da 

distribuição (nomes israelenses nos valores mínimos de letras ou nomes americanos 

com máximo de letras) para comparação de frequências de valores vizinhos, 

pequenos intervalos e reconhecimento da moda. Segundo Ben-Zvi (2004), esses 

argumentos podem representar primeiros passos para a compreensão da densidade 

de uma distribuição. 

Ben-Zvi (2004) afirma que o desenvolvimento de raciocínio sobre 

variabilidade dos estudantes na comparação entre os grupos foi acompanhado por 

um desenvolvimento tímido de percepção global de uma distribuição como uma 

entidade que tem características típicas, como forma, centro e dispersão. Segundo o 

autor, essa percepção parece ser uma condição prévia para a capacidade de 

descrever as duas distribuições como geralmente similares em forma e variabilidade, 

mesmo que uma delas seja transladada horizontalmente como no gráfico de barras 

duplas da Figura 2, em que as formas das distribuições são semelhantes, sendo que 

a dos nomes americanos está mais à direita da distribuição dos nomes israelenses. 

Vemos que atividades de comparação entre grupos são um meio de despertar 

os estudantes para argumentar de forma a descrever a variabilidade e que mais 

pesquisas a esse respeito podem contribuir para a aprendizagem de conteúdos 

relativos a esse tema, como as medidas de dispersão, por exemplo. 

Motivada por dificuldades encontradas por estudantes de graduação para o 

cálculo e a compreensão do desvio padrão, Silva (2007) teve como objetivo principal 

do seu trabalho verificar a percepção da variação (variabilidade)12  e o nível do 

raciocínio sobre sua medida (variação) nas etapas do ciclo investigativo do 

                                                           
12

 A autora utiliza essa forma de escrita, com a palavra variabilidade entre parênteses, ou variação 
separada de variabilidade por uma barra, como no exemplo: variação/variabilidade. 
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pensamento estatístico de Wild e Pfannkuch (1999). A pesquisa teve como 

participantes dois estudantes de graduação em Matemática e nove professores de 

Matemática da Educação Básica, em um processo de formação que durou quarenta 

e oito horas, divididas em dezesseis encontros de três horas cada. Como parte da 

pesquisa, a autora analisou as tarefas, técnicas e o suporte teórico do objeto de 

ensino variação/variabilidade em livros didáticos de Matemática do Ensino Médio. 

Silva (2007), no início da sua explanação, define como utilizou o termo 

variação, diferenciando-o do termo variabilidade, utilizados de formas distintas no 

seu trabalho, no mesmo sentido de Reading e Shaughnessy (2004)13 que utilizaram 

o termo variabilidade referindo-se à característica da entidade que é observável e o 

termo variação como descrição ou medida desta característica: 

Suponha que uma empresa de recrutamento de trabalhadores tenha 
publicado o salário médio para uma determinada vaga. Se a medida de 
variação também for publicada, o candidato terá condições de estimar o seu 
salário futuro, caso seja selecionado. [...] Usando o mesmo exemplo do 
recrutamento de candidatos, para o mesmo cargo, o salário é uma entidade 
propensa a variar, o que permite dizer que há variabilidade no salário para 
determinada vaga. [...] (SILVA, 2007, pp. 19 e 20). 

A autora argumentou que a variação (e variabilidade) é um conceito que está 

diretamente envolvido no desenvolvimento do letramento estatístico, do pensamento 

estatístico e do raciocínio estatístico. Silva (2007) apresentou relações da variação e 

da variabilidade com esses três temas e explanou sobre os mesmos de acordo com 

as ideias de Gal (2002), Wild e Pfannkuch (1999) e Garfield (2002). Para Silva 

(2007), à medida que o indivíduo apresenta um nível de raciocínio mais avançado e 

pensa estatisticamente, o seu nível de letramento estatístico será maior. Da mesma 

forma, segundo a autora, o aumento no nível de letramento estatístico provoca 

evolução no pensamento e no raciocínio estatístico, revelando uma 

interdependência entre os temas. 

Silva (2007) entende que o pensamento estatístico e o raciocínio estatístico 

gozam, também, de uma dependência mútua, no mesmo sentido visto acima, para 

melhor desenvolvimento dos dois e que a variação, presente nessa relação, é parte 

central do pensamento estatístico e componente necessário para o letramento 

estatístico do indivíduo. 

                                                           
13

 “Variação é um substantivo usado para descrever o ato de variar ou alterar condições, e 
variabilidade é uma forma substantiva do adjetivo variável, o que significa que algo está apto ou 
suscetível a variar ou alterar”. (READING e SHAUGHNESSY, 2004, p. 201). 
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Na análise dos resultados do diagnóstico, Silva (2007) detectou que as 

respostas dos professores refletiam o uso de pesquisa para ensinar Estatística, mas 

os conteúdos possivelmente explorados eram representações gráficas e tabulares. A 

autora classificou o nível inicial de raciocínio de variação/variabilidade como 

idiossincrático, o primeiro dos níveis de raciocínio estatístico de Garfield (2002), no 

qual os professores apenas citaram o desvio padrão como algo envolvido em 

padronização de notas em concursos, mas não como objeto de ensino ou 

ferramenta de pesquisa. 

Na fase de sensibilização, Silva (2007) conseguiu identificar, em sua análise 

das verbalizações dos professores, uma percepção da variabilidade sem relacionar 

à suas medidas e uma noção intuitiva de variação que, de acordo com o modelo de 

raciocínio estatístico de Garfield (2002), foi nos níveis de raciocínio idiossincrático, 

verbal e de transição. Mesmo assim, segundo a autora, não foi expressa a 

necessidade de medidas de variação. 

Os conceitos estatísticos foram trabalhados com os professores, por Silva 

(2007), mediante realização de pesquisas para vivenciarem o processo da coleta de 

dados e fazerem o tratamento com os conteúdos, dentro do ciclo investigativo de 

Wild e Pfannkuch (1999) para possibilitar a observação, por parte da pesquisadora, 

do desenvolvimento dos conceitos de variação e variabilidade em cada etapa do 

ciclo. Os professores envolvidos na pesquisa foram divididos em quatro grupos que 

passaram por atividades de planejamento do ciclo investigativo, representação da 

distribuição de frequências simples, representação de variáveis contínuas, 

distribuição de frequências com dados agrupados, conceito de média aritmética e 

interpretação do desvio padrão. Após cada etapa de atividades, Silva (2007) 

promovia um momento para discussão dos assuntos e esclarecimento das dúvidas 

dos participantes da pesquisa com a institucionalização dos conceitos. 

Segundo a autora, as discussões sobre o significado das medidas de variação 

permitiu detectar raciocínios equivocados a exemplo do entendimento da média 

como maioria, o que impediu a percepção de necessidade de medidas de variação.  

Nas atividades de interpretação do desvio padrão, segundo a autora, 

predominou um raciocínio verbal referindo-se a uma medida das diferenças entre as 

observações, o que pode ser reforçado pelos livros didáticos quando apresentam 

desvio padrão como homogeneidade da amostra ou com a regularidade dos dados, 

não fazendo ligação com a média aritmética. Nas discussões sobre distribuição para 
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variáveis contínuas, Silva (2007) conseguiu verificar a utilização, apenas, da classe 

modal para analisar os resultados, o que foi classificado como raciocínio verbal, no 

qual o indivíduo escolhe ou comunica uma definição correta, mas sem domínio do 

seu significado. 

A autora detectou nas suas análises que houve evolução no nível de 

pensamento estatístico dos professores, mas isso não implicou diretamente em 

evolução do raciocínio sobre variação. Segundo Silva (2007), as atividades de 

análise de uma distribuição de frequências simples, análise de uma representação 

de uma variável contínua, interpretação da média aritmética e interpretação do 

desvio padrão, permitiram observar o raciocínio sobre variação. Segundo a autora, 

os resultados nessas atividades atingiram quatro dos sete aspectos do modelo de 

Garfield e Ben-Zvi (2005) para a formação do conhecimento profundo de 

variabilidade: desenvolvimento de ideias intuitivas de variabilidade, descrição e 

representação da variabilidade, uso da variabilidade para fazer comparações e a 

consideração da variabilidade como parte do pensamento estatístico. 

Esses aspectos do modelo de Garfield e Ben-Zvi (2005) para a formação do 

conhecimento profundo de variabilidade serão apresentados mais adiante, na 

fundamentação teórica da nossa pesquisa sobre a aprendizagem da variabilidade 

por estudantes do Ensino Médio.  

Fruto do trabalho iniciado pela equipe do AVALE, Silva, Cazorla, Kataoka e 

Magina (2010) desenvolveram um estudo cujo objetivo foi verificar os níveis de 

raciocínio sobre variação em estudantes das duas últimas séries do Ensino 

Fundamental, quando os mesmos se envolviam em resolução de problemas com o 

apoio do gráfico dotplot, explorando relações de medidas antropométricas.  

As atividades foram desenvolvidas durante dois dias, num total de 16 horas, 

para 25 estudantes, sendo onze deles do 8º ano e quatorze do 9º ano. Por meio de 

uma entrevista inicial, as autoras detectaram que vinte estudantes afirmaram 

entender gráficos, nove sobre média, dois sobre mediana e nenhum sobre variação.  

Além disso, os estudantes fizeram leitura e interpretação de textos sobre as 

proporções matemáticas do corpo humano apresentadas por Leonardo Da Vinci, 

escolheram algumas medidas do corpo para estudo e coletaram os dados (altura, 

envergadura, comprimento da palma da mão, do palmo, antebraço, perímetro 

cefálico e tamanho do calçado) para iniciar as observações. 
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Após a aplicação de um pré-teste, foram propostas sete tarefas as quais os 

estudantes realizaram em duplas, sendo cinco delas antes da intervenção de ensino 

e duas após a intervenção. Aproveitando as medidas da altura e do número do 

calçado foi criado um banco de dados e proposta uma atividade na qual os 

estudantes deveriam pensar em como criar um uniforme (tamanho padrão) para os 

estudantes da escola.  

As autoras, para estimular a percepção de medidas de variação e de 

tendência central, formaram um “dotplot humano” da altura dos estudantes a partir 

do alinhamento em ordem crescente de altura, em frente a uma fita métrica 

“gigante”. Nessa atividade, foi apresentado o conceito de mediana e os estudantes 

perceberam que a maioria das meninas ficou à esquerda da mediana e a maioria 

dos meninos à direita. 

Na primeira sessão de ensino, Silva et al. (2010) abordaram os resultados da 

atividade de comparação das medidas por gênero no dotplot humano dando 

introdução às medidas de tendência central e de dispersão, destacando a 

importância da variação. Os estudantes também construíram o dotplot no papel 

utilizando canetas coloridas para representar as meninas e os meninos. 

Após a primeira sessão de ensino, os estudantes foram convidados a 

comparar perímetro cefálico de três grupos hipotéticos observando os dotplots, 

conforme apresentado na Figura 3: 

 

 

Figura 3 – Dotplots indicando o perímetro cefálico de três classes hipotéticas 

Fonte: Silva et al. (2010), p. 4 
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Para categorizar as respostas dadas pelos estudantes antes e após a sessão 

de ensino, Silva et al. (2010) utilizaram os quatro níveis hierárquicos da Taxonomia 

SOLO, propostos por Biggs e Collis (1991), conforme a Figura 4: 

 

Códigos Níveis Descrição 
Antes do 
ensino 
(n = 12) 

Depois do 
ensino 
(n = 11) 

0 Pré-estrutural 
Respostas vagas ou incorretas, sem 
reconhecimento de variação. 

3 1 

1 Uniestrutural 
Respostas com apenas um aspecto de 
variação: "mais" valores maioria, o intervalo, 
mínimo e máximo. 

7 3 

2 Multiestrutural 
Respostas com dois ou mais aspectos de 
variação, sem estabelecer relação entre 
eles totalmente. 

2 5 

3 Relacional 
Resposta correta à tarefa solicitada, com 
argumentos que relacionam diferentes 
aspectos de variação. 

0 2 

Figura 4 – Quadro comparativo das respostas antes e após ensino, Silva et al. (2010). 

Fonte: Silva et al. (2010), p. 3 

 

Segundo as pesquisadoras, uma dupla de estudantes usou uma calculadora 

para calcular os valores para a média, restringindo a análise à apresentação destes 

resultados, sem considerar qualquer aspecto de variação, já outra equipe conseguiu 

comparar os grupos com base na amplitude total, na concentração e dispersão dos 

grupos. As respostas da primeira e da segunda equipe foram classificadas em, 

respectivamente, o menos avançado dos níveis e o mais avançado. 

Após essa atividade, uma nova sessão de ensino foi realizada, na qual os 

estudantes deveriam pensar em como projetar um tamanho de boné que atendesse 

a maioria dos estudantes baseando-se nos dados do perímetro cefálico. Segundo as 

autoras, as discussões contribuíram para a reflexão dos estudantes quanto à 

necessidade de outras medidas de variação para realizar a tarefa, compreendendo a 

importância e a insuficiência da amplitude total. Os estudantes, também, testaram 

quantidades de pessoas em vários intervalos centrais para detectar em qual 

intervalo abrangeria a maior quantidade de pessoas.  

Além disso, as autoras levaram os estudantes para o laboratório de 

informática, no qual utilizaram o AVALE-EB permitindo o uso da animação da 

transformação de um dotplot em um boxplot (Figura 5), proporcionada pelo software, 

o que oportunizou aos estudantes discutirem a respeito dos quartis e do intervalo 
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interquartílico a partir da contagem do número de pontos dentro da caixa, que 

facilitou o cálculo da porcentagem de pontos em cada porção. 

 

 

Figura 5 – Dot-boxplot do AVALE-EB utilizado por Silva et al. (2010). 

Fonte: Silva et al. (2010), p. 4 

 

As autoras verificaram que os estudantes acharam mais fácil resolver o 

problema sobre pensar em um uniforme para a escola por meio do boxplot, ao 

perceberem que 50% dos pontos estavam dentro da caixa. Verificaram, também, 

que os estudantes valorizaram o conceito de variação; que o dotplot foi de fácil 

compreensão para os mesmos e; quando o dotplot foi associado ao boxplot, 

forneceu condições para introduzir o conceito de amplitude interquartílica. 

Em 2013, visando compreender como o dotplot e o boxplot contribuem no 

desenvolvimento do raciocínio de variação em professores da Educação Básica, 

Silva, Kataoka e Cazorla (2014) desenvolveram uma Sequência de Ensino, com oito 

atividades, que foi aplicada para 23 professores de Matemática do Ensino Médio e 

estudantes de um Programa de Mestrado em Educação Matemática. Observamos 

que participamos como sujeito desta investigação e que a mesma atividade foi 

utilizada em nossa pesquisa. 

Segundo as autoras, 75% dos professores assinalaram ter estudado medidas 

estatísticas na graduação e que gostavam de estudar esses conteúdos. Sobre os 

conhecimentos referentes à variação, oito professores afirmaram conhecer o 

conceito de amplitude, sendo que sete deles tinham ensinado; treze declararam ter 

conhecimento do desvio padrão, sendo que oito tinham ensinado e; seis afirmaram 

conhecer o dotplot, mas apenas um o havia ensinado. Com relação ao boxplot, 12 

professores disseram que era familiar, sendo que cinco disseram que sabiam como 
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interpretá-lo e apenas três fizeram uma explicação adequada da interpretação. 

Todos os professores sinalizaram que tinham ensinado a mediana, mas nenhum 

deles havia ensinado quartis ou o boxplot. 

A Sequência de Ensino foi composta por oito tarefas, sendo que cinco delas 

foram baseadas na Sequência de Ensino Homem Vitruviano (SILVA; MAGINA; 

SILVA, 2010) e trataram da altura e do perímetro cefálico, enquanto as outras três 

tarefas envolviam outros contextos.  

Nessas cinco tarefas os professores foram solicitados a descrever a altura e o 

perímetro cefálico além de comparar o comportamento das duas variáveis. Uma das 

situações foi apoiada por uma amostra de tamanho 12, com os dados dispostos em 

forma tabular e, as outras, com uma amostra de tamanho 50: a) dispostos em forma 

tabular; b) em um dotplot; c) em um dot-boxplot e; d) em um dotplot por gênero.  

Os dotplots foram construidos com alfinetes de cabeças coloridas colocados 

em uma prancha de isopor, sendo que o boxplot foi construído a partir do dotplot, 

com fitas adesivas coladas para representá-lo. As autoras nomearam o novo gráfico 

de dot-boxplot e apresentaram um exemplo (Figura 6) construido por uma dupla de 

professores para responder a uma atividade que solicitava contar o número de 

alfinetes em cada quarto do gráfico, calcular a porcentagem e determinar quais 

quartos teriam maior e menor “densidade demográfica”. 

 

 

Figura 6 – Dot-boxplot feito por uma dupla de professores. 
Fonte: Silva, Kataoka e Cazorla (2014), p. 3. 

Para categorizar as respostas dadas pelos professores, Silva, Kataoka e 

Cazorla (2014) utilizaram quatro níveis hierárquicos da Taxonomia SOLO de Biggs e 

Collis (1991), considerando o nível Pré-estrutural sendo aquele em que as respostas 

são vagas ou incorretas, sem esboçar nenhum reconhecimento de variação; 

Uniestrutural sendo o nível em que as respostas denotam apenas um aspecto de 

variação; Multiestrutural sendo o nível em que as respostas denotam mais de um 
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aspecto da variação sem fazer relação entre eles; e o nível Relacional de respostas 

com argumentos que se relacionam com diferentes aspectos da variação de uma 

maneira formal ou informal. 

As autoras apontaram, como resultados, que a maioria das respostas de três 

das tarefas principais sobre descrição das variáveis altura e perímetro cefálico 

representadas na forma tabular (lista) foi classificada no nível Pré-estrutural, com 

ênfase em medidas de tendência central, sem consideração da variação.  

Segundo as autoras, quando a forma tabular foi substituída pelo dotplot, 

houve maior expressão do raciocínio de variação. As respostas de nível 

Multiestrutural dos professores incluíam máximos e mínimos, uso da faixa central 

(modal clump) e análise de mais agrupamento ou espalhamento dos dados. Uma 

única resposta, da atividade que consistia em observar um dotplot com as idades de 

200 mães quando tiveram o seu primeiro filho e descrever essas idades, foi 

considerada no nível Relacional por trazer valor mínimo e máximo, a moda com a 

faixa central e a identificação de áreas com menor densidade. 

Segundo as autoras, nas tarefas de comparação do comportamento das 

variáveis altura e perímetro cefálico, representados na forma tabular, ainda houve 

muitas respostas no nível Pré-estrutural nas quais os professores tentaram utilizar 

relação proporcional, tentando explicar uma covariação. No entanto, quando o 

dotplot foi utilizado, ao invés da tabela, houve diminuição do número de respostas no 

nível Pré-estrutural e aumento do número de respostas dos níveis Uniestrutural e 

Multiestrutural, sendo que, nesse último nível, houve respostas que falavam de 

desvios em torno da média, moda ou mediana. 

Silva, Kataoka e Cazorla (2014) esperavam que, para descrever a altura com 

uma amostra de tamanho 50, disposta no dot-boxplot, os professores utilizassem a 

amplitude interquartílica, mas apenas uma dupla de professores o fez. Já na 

atividade, que solicitava a descrição do tempo que 50 jovens gostariam de dormir e 

o número de animais de estimação de 51 pessoas, dispostos em dois boxplots, a 

maioria das respostas foram de nível Uniestrutural, com descrição da amplitude 

interquartílica ou de outros intervalos dos gráficos.  

Nas três atividades restantes as autoras solicitaram a construção do dotplot 

da altura e o perímetro cefálico por gênero, usando alfinetes de cores diferentes 

para, posteriormente, comparar o comportamento de cada variável por gênero. 

Nessa tarefa, houve mais respostas no nível Pré-estrutural sendo que só um par de 
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professores utilizou a amplitude interquartílica e as respostas de nível Multiestrutural 

traziam alusão à faixa central e aos valores máximos e mínimos. 

 A outra tarefa solicitava comparar a idade de 200 mães e 200 pais quando 

tiveram o seu primeiro filho, dispostos em dotplots diferentes, na qual, segundo as 

autoras, a maioria das respostas estava nos níveis Uniestrutural e Multiestrutural. 

A última tarefa solicitava comparar os tempos de recuperação de pacientes 

submetidos a três diferentes técnicas cirúrgicas, representados em três boxplots. 

Essa tarefa aconteceu após uma sessão de ensino com ênfase na explicação dos 

conceitos envolvidos nas atividades anteriores. Nessa tarefa as respostas se 

dividiram em Uniestrutural e Multiestrutural, com equívocos dos professores 

relacionados à interpretação dos quartis e confusão entre quartis e quartos. 

Segundo as autoras, o fato de a pesquisa ter sido realizada com professores, 

estudantes de mestrado, que já haviam ensinado conteúdos de Estatística em suas 

aulas e tinham interesse em aprender outros tópicos, contribuiu para a ocorrência de 

estratégias de raciocínio de variação não encontrados em outros estudos, apesar de 

apresentarem alguns equívocos.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Para o desenvolvimento das atividades e análise dos resultados, nos 

apoiamos no modelo de letramento estatístico proposto por Gal (2002) e no modelo 

de desenvolvimento e avaliação do conceito de variabilidade de Garfield e Ben-Zvi 

(2005). 

 

4.1 O Letramento Estatístico 

 

O termo letramento, segundo Soares (2004), surgiu no Brasil em meados dos 

anos de 1980 ao mesmo tempo em que os termos literacia em Portugal e illettrisme 

na França eram usados para reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de 

escrita mais avançadas e complexas que as práticas de ler e escrever resultantes da 

aprendizagem do sistema de escrita. Segundo a autora, o termo literacy (literacia na 

tradução de Portugal) veio a ser utilizado com o mesmo propósito nos Estados 

Unidos, nesse mesmo período, apesar dessa palavra já constar nos dicionários da 

Inglaterra e dos Estados Unidos desde o final do século XIX. A autora explica que 

pelo fato de nos dicionários brasileiros não existir o termo literacia, utilizamos no 

país o termo letramento para designá-lo.  

O conceito de letramento, nesse sentido, não é considerado apenas como 

decodificação de símbolos, mas a utilização destes para inferir, refletir e interferir no 

contexto social. Para a Matemática, por exemplo, para efeitos do PISA do ano de 

2012, o letramento é definido da seguinte forma: 

Letramento matemático é a capacidade de um indivíduo de formular, 
empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Inclui 
raciocinar matematicamente e usar conceitos matemáticos, procedimentos, 
fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Ele ajuda 
as pessoas a reconhecer o papel que a matemática desempenha no mundo 
e para tomar as decisões necessárias e bem fundamentadas por parte dos 
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos (OECD, 2013, p. 30, tradução 
nossa). 

Já o letramento estatístico, de acordo com Gal (2002), é a capacidade para 

interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas, esperada para os 

cidadãos adultos, no contexto de leitura, inseridos numa sociedade industrializada 
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imersa em diversas informações e como um componente necessário esperado do 

resultado da escolaridade dos mesmos: 

Propõe-se aqui que, neste contexto, o termo "letramento estatístico" refere-
se de forma ampla para dois componentes interligados, principalmente (a) a 
capacidade das pessoas de interpretar e avaliar criticamente a informação 
estatística, os argumentos relacionados aos dados, ou a fenômenos 
estocásticos, que podem ser apresentados em diversos contextos, e 
quando relevante (b) a capacidade das pessoas para discutir ou comunicar 
as suas reações a respeito da informação estatística, tais como a sua 
compreensão do significado da informação, as suas opiniões sobre as 
implicações desta informação, ou as suas preocupações a respeito da 
aceitabilidade de determinadas conclusões (GAL, 2002, pp.2-3, tradução 
nossa).   

O letramento estatístico proposto por Gal (2002) está relacionado com a 

capacidade dos cidadãos em agirem como críticos “consumidores de informações” 

em situações denominadas pelo autor de contextos de leitura, nos quais a 

informação estatística pode se apresentar na linguagem oral ou no texto escrito; 

números e símbolos e em representações gráficas e tabulares. Segundo o autor, 

esses contextos surgem, por exemplo, quando as pessoas assistem TV ou leem um 

jornal, olham para anúncios durante as compras, visitam sites na Internet, ouvem 

relatos no trabalho, participam de eventos cívicos ou políticos e quando leem 

materiais no ambiente de trabalho.  

Concordamos que as situações diversas presentes no cotidiano das pessoas 

é que dão o verdadeiro sentido para que os aspectos do letramento estatístico 

venham a emergir, mas os conhecimentos de conceitos estatísticos, a exemplo da 

variabilidade, é que dão sustentação para o letramento estatístico. 

Martins e Ponte (2010) destacam que, dentre outros conhecimentos que 

compõem o letramento estatístico, podemos considerar a interpretação de tabelas e 

gráficos, a comparação da qualidade e dos custos de bens e serviços, o 

entendimento de disputas salariais, índices de preços, mecanismos e resultados 

eleitorais e de sondagens, oscilações da bolsa de valores, taxas de desemprego e 

taxas relativas à evolução de doenças. 

O modelo de letramento estatístico (Figura 7) proposto por Gal (2002) envolve 

dois componentes: um componente de conhecimento ou componente cognitivo, 

formado por cinco elementos, e um componente de disposição formado por dois 

elementos. 
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Figura 7 – Modelo de letramento estatístico baseado em Gal (2002). 

 

Nesse modelo, o letramento refere-se à capacidade de leitura e escrita e a 

prática social desses conhecimentos envolvendo, também, leituras em gráficos e 

tabelas. Segundo Gal (2002), a compreensão de mensagens estatísticas requer a 

ativação de várias habilidades de processamento de texto para extrair significado do 

estímulo apresentado aos leitores que também devem saber comunicar por escrito, 

e de forma clara, as suas interpretações a respeito das informações. 

O conhecimento matemático refere-se, principalmente, à compreensão dos 

números e cálculos matemáticos envolvidos na geração de resultados estatísticos. 

Gal (2002) argumenta que adultos precisam ter habilidades matemáticas em um 

nível suficiente para permitir a correta interpretação dos números utilizados em 

relatórios estatísticos e exemplifica que saber como uma média aritmética é 

calculada é essencial para compreendê-la e perceber o quanto a mesma é 

influenciada pelos valores extremos. 

Ou seja, não podemos desprezar as formas de conhecimento escolar como 

propulsoras das bases que reforçam o letramento estatístico. E o conhecimento 

matemático é um componente de vital importância.  

Gal (2002) explica que o conhecimento estatístico tem como base os 

seguintes componentes: 1) conhecimento das necessidades de uma pesquisa e 

como os dados são gerados; 2) a familiaridade com termos e ideias relacionadas 

com a estatística descritiva básica; 3) a familiaridade com termos e ideias 

relacionadas às representações gráficas e tabulares básicas; 4) compreensão de 
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noções básicas de probabilidade e; 5) o conhecimento de como as conclusões e 

inferências estatísticas são alcançadas.  

Entendemos que, apesar de não ser componente único do letramento 

estatístico, o conhecimento estatístico é o principal meio para a sua promoção. Ao 

considerarmos que conhecimentos sobre as necessidades de uma pesquisa são 

necessários, estamos apontando que a presença da variabilidade nos dados é que 

faz todo o sentido para que as pesquisas aconteçam. 

Gal (2002) argumenta que as formas pelas quais as pesquisas são 

apresentadas na mídia podem mascarar ou distorcer as informações disponíveis 

para o leitor sobre a origem dos resultados apresentados. Assim, conhecimento de 

contexto, segundo o autor, consiste na familiaridade do ouvinte ou leitor com as 

fontes de informação e erro que podem assegurar confiabilidade em uma informação 

estatística. 

 A capacidade para fazer questionamentos críticos, segundo Gal (2002), 

permite que os cidadãos façam perguntas, dentre outras, sobre a razoabilidade das 

informações estatísticas; sobre a suficiência do tamanho de uma amostra; se o 

processo e os instrumentos de coleta de dados expressam confiabilidade; se as 

formas de apresentação dos dados são tendenciosas e; se as medidas estatísticas 

utilizadas são adequadas para poder avaliar a qualidade das informações e dos 

processos que as geram. 

Os componentes de disposição referem-se à motivação do cidadão para 

manter uma postura de desconfiança das informações estatísticas e à necessidade 

de criticá-las, mesmo que sem conhecimento técnico específico. 

Acreditamos que situações do ensino escolar associadas a questões que 

possam incentivar os estudantes a pensarem de forma crítica sobre o atual contexto 

social, econômico e político em que vivemos, possam contribuir para o 

desenvolvimento do letramento estatístico dos mesmos. 

A postura critica é apontada por Gal (2002) como a disposição do cidadão, 

mesmo que não tenha conhecimento de causa, para demonstrar inquietação e 

desconfiança diante das informações estatísticas lhe apresentadas, visto que as 

mesmas podem estar adulteradas por conta dos interesses de quem as emite ou por 

erros não intencionais.  

Segundo Gal (2002), as crenças e atitudes para o letramento estão 

relacionadas à disposição dos cidadãos em sentirem-se encorajados para fazerem 
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conjecturas sobre o que acreditam das informações estatísticas no sentido de 

estabelecerem relações motivacionais para as suas ações criticas. 

Rumsey (2002) argumenta que qualquer curso introdutório de Estatística, que 

vise promover o letramento estatístico, deve propiciar ao estudante a condição de 

analisar as informações que são veiculadas em seu cotidiano, trabalhando para 

alcançar dois objetivos estratégicos: 

Em primeiro lugar, queremos que os nossos estudantes para serem bons 
"cidadãos estatísticos", entendam estatísticas bem o suficiente para serem 
capazes de consumir a informação de que eles são inundados diariamente, 
pensar criticamente sobre ela, e tomar boas decisões com base nessa 
informação. Alguns pesquisadores chamam isso de "letramento estatístico". 
O segundo objetivo para nossos cursos introdutórios de estatística, e que, 
em minha opinião, é muitas vezes subestimado, é desenvolver habilidades 
da pesquisa cientifica em nossos estudantes. Devemos ter a certeza de 
promover o uso do método científico em todos os nossos estudantes: a 
capacidade de identificar as perguntas, coletar evidências (dados), 
descobrir e aplicar as ferramentas para interpretar os dados e comunicar e 
trocar (discutir) resultados (RUMSEY, 2002, p. 1, tradução nossa). 

Segundo Rumsey (2002) os estudos relacionados ao letramento estatístico 

costumam abranger dois tipos de resultados de aprendizagem distintos para os 

estudantes: exercer a cidadania na era da informação, e ter uma compreensão 

fundamental básica de termos estatísticos, ideias e técnicas. A autora troca o termo 

“letramento estatístico” por dois outros termos que, juntos, denotam esses dois 

resultados de aprendizagem distintos: A "competência estatística" como sendo o 

conhecimento básico que sustenta o raciocínio e o pensamento estatístico, e a 

"cidadania estatística" sendo o objetivo final de desenvolver a capacidade de o 

estudante atuar com cidadão crítico na era atual da informação: 

Competência estatística básica, tal como é definido acima, envolve os 
seguintes componentes: 
1. percepção dos dados, 
2. uma compreensão de determinados conceitos estatísticos básicos e 

terminologia, 
3. conhecimento dos princípios básicos de coleta de dados e geração de 

estatísticas descritivas, 
4. habilidades básicas de interpretação (a capacidade para descrever o que 

significam os resultados no contexto do problema), e 
5. habilidades básicas de comunicação (podendo explicar os resultados de 

outra pessoa) (RUMSEY, 2002, p. 5, tradução nossa). 

Entendemos, aqui, que as ideias de Rumsey (2002) são convergentes com as 

ideias de Gal (2002), sendo com um foco mais específico para o desenvolvimento do 
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letramento estatístico dos estudantes, na sala de aula, com situações que os 

coloquem como pesquisadores. 

Na nossa pesquisa daremos ênfase ao conhecimento estatístico, necessário 

para a promoção do letramento estatístico do cidadão, presente no componente 

cognitivo do modelo proposto por Gal (2002); bem como ao conceito de 

variabilidade, parte essencial desse conhecimento. 

4.2 O Conceito de Variabilidade 

Segundo Garfield e Ben-Zvi (2005), ainda há uma carência de pesquisas que 

apontem aspectos intuitivos para a compreensão da variabilidade. Eles descrevem 

os componentes de um modelo que denominam de epistemológico, o qual consiste 

em um conjunto de ideias agrupadas em sete áreas, que podem ser vistas como 

blocos de construção para uma formação mais consistente do conceito de 

variabilidade, descritos a seguir: 

 

1. Desenvolvimento de ideias intuitivas de variabilidade 

 Reconhecer que a variabilidade está em toda parte. Os indivíduos variam em 

muitas características, e as medições repetidas na mesma característica são 

variáveis. Variáveis qualitativas quanto quantitativas revelam variabilidade de 

dados. 

 Perceber que algumas coisas variam um pouco, outras variam muito. 

  Buscar respostas para as diferentes razões e fontes de variabilidade 

analisando as variáveis. 

 Considerar o conjunto de dados, ao invés de valores individuais ou como uma 

combinação, reconhecendo a variabilidade como uma característica geral ou 

global de um conjunto de dados.   

Acreditamos que atividades as quais envolvam os estudantes num contexto 

de medição, coleta e descrição dos dados possam contribuir para o desenvolvimento 

de ideias intuitivas sobre a variabilidade. 
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2. Descrição e representação da variabilidade 

 Representações gráficas diferentes podem apontar aspectos diferentes da 

variabilidade dos dados e mostrar como os dados variam, revelando padrões 

para nos ajudar a focar nas características globais de distribuições e 

identificar a causa do espalhamento. 

 Utilizar um número que represente uma característica global (tal como a 

variabilidade) da distribuição, visto que diferentes resumos numéricos dizem 

coisas diferentes sobre a dispersão em um conjunto de dados. Por exemplo, 

a amplitude total nos diz a dispersão global do maior para o menor valor, 

enquanto o desvio padrão nos diz a variação em torno da média. A amplitude 

interquartílica informa a dispersão dos dados em relação à metade da 

mediana da distribuição. 

 Utilizar, de forma concomitante, medidas de variabilidade e de posição, visto 

que estas, separadamente, são mais ou menos informativas para diferentes 

tipos de distribuição. Por exemplo, a média e o desvio padrão prestam 

informações úteis sobre distribuições simétricas, em especial, a distribuição 

normal. Para distribuições assimétricas, a mediana e o intervalo interquartílico 

são resumos mais úteis. 

3. Uso da variabilidade para fazer comparações 

 Comparar dois ou mais conjuntos de dados, examinando seus gráficos na 

mesma escala permite comparar a variabilidade e especular sobre por que há 

diferenças nos conjuntos de dados.  

 Usar resumos globais de dispersão e centro é mais vantajoso que comparar 

dados pontuais ou porções dos gráficos. 

 Analisar tanto a variabilidade dentro de um grupo (observando para a forma 

como os dados variam dentro de um ou mais conjuntos de dados) quanto a 

variabilidade entre os grupos (a variabilidade das medidas usadas para 

resumir e comparar os conjuntos de dados) e distinguir entre estes dois tipos 

de variabilidade. 
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4. Reconhecimento da variabilidade em tipos especiais de distribuições 

 Em uma distribuição normal, a média e o desvio padrão fornecem 

informações úteis e específicas sobre variabilidade. Por exemplo, sabendo o 

desvio padrão em conjunto com a média, é possível determinar o percentual 

de dados dentro de um, dois e três desvios padrão da média. É possível, 

também, usar a média e o desvio padrão para estimar os valores máximos e 

mínimos da distribuição e do intervalo. 

 É preciso considerar a variabilidade de ambas as variáveis nas distribuições 

bivariadas, assim como a variabilidade dos valores de y indicados os valores 

individuais de x, podendo, assim, prever o valor de uma variável dado o valor 

da outra. 

5. Identificação de padrões de variabilidade em modelos ajustados 

 Perceber a variabilidade envolvendo modelos ajustados e julgar o ajuste dos 

modelos (por exemplo, ajustando da curva normal para a distribuição de 

dados, ou ajustando uma linha reta para a dispersão de dados bivariados). 

  A variabilidade dos desvios do modelo (resíduos) pode nos dizer sobre a 

forma como a modelo se ajusta aos dados que podem, por vezes, ser 

reorganizados e transformados para melhor revelar padrões ou ajustar um 

modelo. 

6. Uso da variabilidade para prever amostras aleatórias ou resultados 

 Amostras variam de algumas maneiras previsíveis, com base no tamanho da 

amostra e da população da qual elas são constituídas e como elas são 

coletadas. Amostras aleatórias podem favorecer a explicação e descrição da 

sua variabilidade. 

  As amostras maiores têm maior variabilidade do que amostras menores, 

quando escolhidas aleatoriamente de uma mesma população. No entanto, as 

estatísticas amostrais de amostra maiores variam menos do que as 

estatísticas a partir de amostras pequenas. 

 Há uma variabilidade nos resultados de eventos aleatórios. É possível prever 

e descrever a variabilidade de variáveis aleatórias e, em algumas situações, 
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vincular a variabilidade em amostras com a variabilidade nos resultados, 

fazendo previsões ou inferências estatísticas. 

7. Consideração da variabilidade como parte do pensamento estatístico 

 Em investigações estatísticas, é primordial começar com exame e discussão 

da variabilidade dos dados, cuja produção é concebida com a variação em 

mente. O estudante deve ter ciência quando as fontes de variação são 

atípicas, evitar amostras auto selecionadas, insistir na comparação em 

estudos experimentais e apresentar a variação prevista para a produção de 

dados pelo uso de aleatoriedade. Na análise estatística, a meta é explicar a 

variação buscando os efeitos sistemáticos por trás da variabilidade aleatória 

de indivíduos e medições. 

Para Garfield e Ben-Zvi (2005) as atividades e discussões que revelam os 

diferentes aspectos e usos da variabilidade podem começar nos primeiros níveis de 

ensino e ser incluídas progressivamente nas aulas de Estatística. Desta forma, 

intuitivas, noções informais de variabilidade podem, gradualmente, ser usadas para 

construir compreensão mais formal e complexa.  

Acreditamos que as ideias apresentadas pelos autores servem de 

delineamento da perspectiva investigativa de como acontece a aprendizagem da 

variabilidade e adotamos, por compatibilidade com as atividades propostas, quatro 

dos sete componentes do modelo de Garfield e Ben-Zvi (2005) como parâmetro da 

nossa coleta e nossa análise dos dados: o desenvolvimento de ideias intuitivas de 

variabilidade; descrição e representação da variabilidade; uso da variabilidade para 

fazer comparações e; consideração da variabilidade como parte do pensamento 

estatístico, ou seja, reconhecimento da variabilidade ao nosso redor. 

Considerando que distintas representações gráficas podem contribuir para a 

observação de diferentes aspectos da variabilidade dos dados envolvidos nas 

atividades da nossa pesquisa, discorremos a seguir sobre o gráfico de pontos 

(dotplot), o diagrama de caixa (boxplot) e algumas implicações interpretativas. 
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4.3 Aspectos do dotplot e do boxplot 

O gráfico de pontos ou dotplot é um gráfico que consiste em representar cada 

observação individual de um grupo de dados por meio de um ponto (ou outro 

símbolo) sobre um eixo de escala contínua, permitindo visualizar a distribuição dos 

dados ao longo desse eixo, no qual dividimos a escala dos valores em intervalos. 

Em caso de observações de mesmo valor, os pontos se repetem alinhados no 

sentido perpendicular ao eixo da escala. 

Segundo Wilkinson (1999), os dotplots têm sido usados há mais de cem anos 

para descrever distribuições. “Os gráficos de pontos têm uma longa história. Jevons 

(1884) usou dotplots para representar graficamente o peso de moedas British 

Sovereign14 por ano.” (WILKINSON, 1999, p. 277). 

Bussab e Morettin (2012) definem o dotplot como um gráfico de dispersão 

unidimensional em que os valores são apresentados por pontos ao longo da reta 

(provida de uma escala) e os valores repetidos são “empilhados”, um em cima do 

outro. Apresentamos a seguir (Figura 8) um modelo de dotplot representando a 

altura de 23 estudantes: 

 

Figura 8 – Dotplot da altura de 23 estudantes, gerado no AVALE-EB
15

. 

O dotplot é um gráfico que contribui na análise da forma da distribuição e do 

grau de dispersão na compreensão do comportamento da variável. Quando a 

variável é homogênea, apresentam-se pontos concentrados, quando é dispersa, os 

pontos apresentam-se espalhados. Tem sido utilizado em muitas pesquisas voltadas 

para a aprendizagem da variabilidade. 

Na pesquisa de Bakker (2004), por exemplo, o dotplot foi utilizado pelos 

estudantes para representar os dados e verificar a forma da distribuição, buscando 

descrever a variabilidade quando o tamanho da amostra era aumentado. 

                                                           
14

Um tipo de moedas de ouro do Reino Unido, cunhadas desde o século XIX. 
15

Home Page: http://avale.iat.educacao.ba.gov.br 

http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/
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Além do dotplot, outro gráfico utilizado na nossa pesquisa foi o diagrama de 

caixa (boxplot) que, segundo Cazorla e Oliveira (2010), é um gráfico formado por 

uma caixa, limitada por quartis, o qual concentra 50% dos dados observados dentro 

da caixa, sendo que à esquerda (ou abaixo) da borda inferior da caixa ficam 25% 

dos dados e à direita (ou acima) da borda superior da caixa ficam os 25% restantes. 

A mediana é representada por um risco dentro da caixa, e nas suas bordas inferior e 

superior posicionam-se, respectivamente, o 1º e o 3º quartil. 

O comprimento da caixa é determinado pela diferença entre os valores do 

primeiro e do terceiro quartil e chamado de amplitude interquartílica (IQR). Os 

valores que se afastam das bordas da caixa mais de uma vez e meia essa amplitude 

são considerados fora do padrão ou outliers e são representados por círculos. Já os 

valores que se distanciam da borda superior ou inferior da caixa três vezes essa 

amplitude são chamados valores extremos e são representados por asteriscos. Até 

uma vez e meia a amplitude da caixa estão os limites superior e inferior, 

respectivamente considerados como valor máximo e valor mínimo e chamados de 

bigodes ou wiskers. Na Figura 9 temos um exemplo de boxplot, com dados fictícios 

do tempo de acesso diário à internet. 

 

 
Figura 9 – Boxplot do tempo de acesso diário à Internet. 

Esse tipo de gráfico é útil para informar a variabilidade nos dados, a posição 

central dos dados; simetria ou assimetria da distribuição; intervalos de maior 

concentração ou dispersão dos dados e os valores que destoam dos demais como 

outliers e valores extremos. No boxplot da Figura 10 temos, aproximadamente: o 
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tempo mínimo de acesso diário em 0,5 h (bigode inferior) e máximo em 18 h (bigode 

superior); o primeiro quartil em 2 h, a mediana em 4,5 h e o terceiro quartil em 9 h e; 

um valor atípico ou outlier em 20 h. Podemos observar que 50% dos tempos de 

acesso estão entre, aproximadamente, 2 h e 9 h diárias e que existe assimetria à 

direita por conta da dispersão dos tempos, principalmente de 9 a 18 h. 

Em algumas pesquisas (SILVA et al., 2010; SILVA; CAZORLA; KATAOKA, 

2011, 2014), além da aparente facilidade para os estudantes construírem o dotplot, 

foram observadas contribuições do seu uso e do uso do boxplot no desenvolvimento 

do raciocínio de variabilidade, indicando que outras atividades precisam ser 

desenvolvidas para verificar sua efetividade. 

Segundo Bakker et al. (2005), os boxplots são ferramentas muito valiosas 

para a análise de dados, para aqueles que sabem como interpretá-los. O trabalho 

desses autores mostrou, porém, que algumas de suas características são 

particularmente difíceis para estudantes de até 14 anos de idade. Algumas dessas 

dificuldades foram: 

a) boxplots, geralmente, não permitem perceber casos individuais; 
b) boxplots funcionam de forma diferente de outras representações 

gráficas encontradas pelos estudantes; 
c) a mediana não é tão intuitiva para os alunos como se suspeitava; 
d) quartis dividem os dados em grupos de uma forma que poucos alunos 

(ou mesmo professores) realmente entendem (BAKKER et al., 2005, p. 
163, tradução nossa). 

 

Bakker et al. (2005) argumentam que se olharmos para as representações 

gráficas de dados como dotplots, reconheceremos os casos individuais, enquanto 

que em boxplots e histogramas, não há essa característica. Eles apontam três 

maneiras pelas quais os estudantes interpretam mal os boxplots: 1) tendem a 

interpretar mal a área da caixa como representando frequência ou proporção; 2) se 

confundem com as formas de lidar com números pares de pontos de dados ao 

dividir os dados em quatro grupos de igual tamanho e; 3) têm dificuldade em ver a 

mediana como descritor da distribuição, pois eles percebem mais facilmente 

medidas de centro como uma característica de um valor ou observação específica.  

Lem et al. (2013) apresentaram um estudo que incidiu sobre o uso de quatro 

representações externas, por 167 estudantes de um curso de Ciências da Educação 

na Bélgica, para comparar duas distribuições em relação à média, mediana, 

variação e assimetria: o dotplot, o histograma, o boxplot, e estatísticas descritivas. 
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Segundo Lem et al. (2013), o terceiro problema apresentado por Bakker et al. (2005) 

também ocorre com outras representações, o que sugere que não é uma dificuldade 

específica para boxplots, mas sim uma consequência da visão local dos dados que 

muitos estudantes fazem. 

A atividade de interpretação de gráficos não é tão simples quanto nos parece. 

Segundo Carvalho, Monteiro e Campos (2010), por si só, essa atividade já se 

constitui num processo de resolução de um problema em que a forma de 

apresentação dos dados; as maneiras de proposição do problema a partir de 

questões específicas; os diferentes tipos de informação e; as experiências prévias 

de quem faz a interpretação são aspectos relevantes da tarefa. 

Tversky (1997), no seu trabalho sobre princípios cognitivos de apresentações 

gráficas, afirma que:  

As pessoas têm uma vasta experiência de observar e interagir com o 
mundo físico, e, consequentemente, amplo conhecimento sobre a aparência 
e o comportamento de coisas nele. É natural que esta experiência e 
conhecimento concreto sirvam como base para a expressão pictórica, 
verbal e gestual (TVERSKY, 1997, p. 122, tradução nossa). 

Baseada nessa concepção, de interação das pessoas com o ambiente, a 

autora aponta dois princípios importantes que influenciam a interpretação de 

gráficos: metáforas espaciais e direcionalidade. Sobre a influência das metáforas 

espaciais, ela afirma que os espaços nos gráficos devem ser utilizados de uma 

forma natural, ou seja, os elementos que se aproximam ou se afastam na realidade 

devem ser também dispostos dessa forma nos gráficos e que a área no gráfico deve 

corresponder à frequência ou proporção de observações particulares.  

Segundo Lem et al. (2013), se aplicarmos a ideia da metáfora espacial para 

dotplots, podemos ver que eles são formados por vários pontos separados e isso 

pode levar a um raciocínio local, porque o espaço entre os pontos pode levar a crer 

que os pontos não estão relacionados, ao passo que eles são todos parte da mesma 

distribuição. Fazendo uma comparação entre a forma de apresentação dos dados no 

dotplot e no boxplot, Lem et al. (2013) argumentam que:  

Por outro lado, a utilização da área (pilhas de pontos) num dotplot 
corresponde à frequência de observações. Isto está em contraste com os 
boxplots, cuja área não representa proporção ou frequência. É natural que 
as pessoas interpretem as áreas de diferentes partes de um boxplot como 
representando proporções ou frequências de observações (LEM et al., 
2013, p. 7, tradução nossa). 
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Sobre a direcionalidade, Tversky (1997) afirma que de todas as orientações 

possíveis, os gráficos normalmente utilizam a vertical e horizontal e, além disso, as 

orientações verticais têm precedência sobre as horizontais. Nesse sentido, Lem et 

al. (2013) argumentam que, desta forma, podemos prever como resultado, que 

pessoas envolvidas na solução de problemas podem interpretar corretamente a 

altura de barras em histogramas e pilhas de pontos em dotplots, mas também 

podem proceder incorretamente sobre as diferenças de altura das barras de 

histogramas ao tentar avaliar a variação, ao invés de se ater aos valores no eixo 

horizontal. Lem et al (2013) apontaram, em seu estudo, esse procedimento incorreto 

dos estudantes calculando a diferença entre as alturas das barras para comparar a 

variabilidade entre dois histogramas. 

Nas atividades com boxplots, da pesquisa de Lem et al. (2013) os estudantes 

argumentaram que uma área maior (de um quarto) da caixa representado mais 

observações do que nos quartos de área menor. Esta má interpretação foi 

relacionada pelos autores ao princípio de Tversky (1997) sobre o uso do espaço, 

visto que os estudantes tentaram interpretar o espaço de uma forma natural, 

assumindo que cada área da caixa representava frequência ou a proporção de 

observações.  

Na pesquisa de Lem et al. (2013), equívocos de interpretações ocorreram por 

parte dos estudantes, apesar de os mesmos já haverem participado de um curso 

introdutório de Estatística com todas as representações gráficas e medidas de 

centro e dispersão envolvidas na pesquisa. Isso revela que conceitos pertinentes às 

representações gráficas utilizadas na nossa pesquisa, como o dotplot e o boxplot 

não são de tão fácil compreensão e as questões apontadas nas pesquisas até aqui 

apresentadas fornecem subsídios para nossa investigação. 

No próximo capítulo, discorreremos sobre os aspectos do percurso 

metodológico destacando características do delineamento da pesquisa, perfil dos 

sujeitos, instrumentos, procedimentos adotados e das particularidades da Sequência 

de Ensino aplicada. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 Arcabouço metodológico 

Para Araújo e Borba (2004), o que se convencionou denominar de pesquisa 

qualitativa, prioriza procedimentos descritivos à medida que sua visão de 

conhecimento explicitamente admite a interferência subjetiva, o conhecimento como 

compreensão que é sempre incerta. As “verdades” são dinâmicas, negociadas e 

sujeitas a mudanças. Ademais, por trás da pesquisa qualitativa deve haver uma 

visão de conhecimento que esteja em sintonia com procedimentos, a exemplo de 

entrevistas, análises de vídeos e interpretações.  

Segundo Gil (2002), a análise qualitativa depende de fatores tais como a 

natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa 

e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Esse autor aponta que 

“Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma sequência de atividades, que 

envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 

redação do relatório.” (GIL, 2002, p.133).  

A natureza da nossa pesquisa envolveu aspectos de cunho qualitativo. As 

atividades, com exceção da última, foram aplicadas, sem institucionalização prévia 

de algum conteúdo estatístico, mas julgamos o perfil das atividades apresentadas 

oportuno para que os estudantes pudessem expressar formas de entendimento da 

variabilidade e, assim, coletarmos os dados e fazermos as análises.  

Muitas pesquisas educacionais sobre aprendizagem se baseiam em teorias 

cognitivas que têm contribuído para o reconhecimento de novos aspectos da 

aprendizagem bem como para o desenvolvimento de novas formas de pesquisa e 

ensino. Nesse contexto, se insere a teoria de Biggs e Collis (1982), denominada 

Structure of Observing Learning Outcome (SOLO)16, utilizada para a classificação 

dos níveis de respostas alcançados pelos estudantes nas atividades da nossa 

pesquisa. 

Essa teoria se baseia em aspectos piagetianos e leva em conta que o 

progresso da aprendizagem pode estar relacionado a fatores como maturidade, 

capacidade de memória e atenção, porém, o seu foco principal não está nos 

                                                           
16

 Estrutura de observação de resultados de aprendizagem. 
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estágios de desenvolvimento, mas sim na qualidade da aprendizagem em cada 

estágio. Esses dois autores afirmam que a Taxonomia SOLO pode ser usada para 

avaliar a qualidade da aprendizagem bem como para definir objetivos curriculares. 

Eles situam a Taxonomia SOLO da seguinte maneira: 

Fazemos uma distinção entre a estrutura cognitiva generalizada do 
indivíduo, que é um conceito puramente hipotético e não diretamente 
mensurável e a estrutura das respostas reais que ele dá a tarefas 
específicas de aprendizagem. Chamamos esta última de estrutura de 
observação de resultados de aprendizagem ou SOLO (BIGGS; COLLIS, 
1982, p. 22, tradução nossa). 

Biggs e Collis (1982) utilizam estágios piagetianos para definir os modos 

pelos quais perpassam todos os níveis de aprendizagem: 

1. Sensório motor é apresentado a partir do nascimento e caracterizado pela 

maneira como um recém-nascido interage com o mundo, da forma mais concreta 

(respostas motoras a estímulos sensoriais). 

2. Icônico é apresentado aproximadamente aos 18 meses e corresponde a um 

modo pré-simbólico de codificação da realidade por meio de símbolos, sendo que 

a linguagem, mesmo ainda não suficiente, tem função de pré-requisito capital. 

3. Concreto-simbólico ocorre por volta dos 6 anos e envolve pensamento 

declarativo que expressa conhecimento relativo a fatos e relações entre objetos e 

conhecimento. As linguagens escritas e simbólicas favorecem a sua ação sobre 

o ambiente. 

4. Formal ocorre, aproximadamente, aos 14 anos e incorpora construções mais 

abstratas de pensamentos baseado em princípios e teorias, buscando formas 

alternativas de ordenar o mundo. Apesar de surgir nessa idade, não é 

generalizado para todos os domínios de conhecimento, sendo que muitas 

pessoas podem nunca desenvolver esse modo de pensamento. 

5. Pós-formal ocorre por volta dos 20 anos e está ligado à capacidade de operar 

formalmente em novos campos de ação e mostrar com consciência a capacidade 

de estruturar o seu conhecimento. Segundo os autores, o pensamento neste 

modo é mais raro e remete-se ao mais alto nível de abstração e de inovações, 

sendo que muitas práticas profissionais podem ser bem sucedidas sem que ele 

seja alcançado.  

Segundo Biggs e Collis (1982), esses cinco modos de pensamento abrem 

possibilidades graduais e abstratas por meio das quais as pessoas podem realizar o 
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seu aprendizado, sendo que, na progressão da ausência de conhecimento para o 

saber do mais alto nível, o estudante exibe uma sequência consistente, ou ciclo de 

aprendizagem, que é generalizável a uma grande variedade de tarefas, 

particularmente tarefas escolares. Segundo Biggs e Collis (1991): 

Esta sequência se refere a um aumento brusco e hierárquico na 
complexidade estrutural de suas respostas, seja qual for o modo no qual a 
aprendizagem é expressa, esta hierarquia pode nos dizer como o 
aprendizado muito tem progredido no sentido de especialização, com 
referência a qualquer modo particular (BIGGS; COLLIS, 1991, p. 65, 
tradução nossa). 

Segundo Biggs e Collis (1991), cinco níveis hierárquicos básicos de respostas 

podem ser distinguidos: Pré-estrutural, Uniestrutural, Multiestrutural, Relacional e 

Abstrato Estendido, apresentados no quadro da Figura 10.  

 

MODO NÍVEL ESTRUTURAL SOLO 

Imediato 
5 - Abstrato Estendido. O aprendiz agora generaliza a estrutura para 
tomar recursos novos e mais abstratos, o que representa um novo e 
mais elevado modo de operação. 

Meta 

4 - Relacional. O aprendiz já integra as peças umas com as outras, de 
modo que o conjunto tem uma estrutura e significado coerente. 

3 - Multiestrutural. O aprendiz utiliza recursos cada vez mais relevantes 
ou corretos, sem integrá-los. 

2 - Uniestrutural. O aprendiz se concentra no que é relevante, e 
considera um aspecto para trabalhar. 

Anterior 
1 – Pré-estrutural. A tarefa o envolve, mas o aprendiz é distraído ou 
enganado por um aspecto irrelevante pertencente a uma fase ou o 
modo anterior. 

Figura 10 – Quadro dos níveis e modos da Taxonomia SOLO, segundo Biggs e Collis (1991). 
Fonte: Biggs e Collis (1991, p. 65) 

 

Esse ciclo de evolução constante consiste em elevar o nível de um modo 

anterior por meio de meta de aprendizagem, a ponto de fazer a transição para o 

modo imediato, ou seja, mais elevado.  Respostas de nível Pré-estrutural pertencem 

ao modo anterior, indicando que a aprendizagem é muito baixa para determinada 

tarefa. Respostas Uniestruturais, Multiestruturais e Relacionais estão no atual modo 

de pensamento. Já as respostas de Abstrato Estendido, são de um nível de 

abstração que é estendido para o próximo modo, e que se tornam o primeiro nível, o 

Uniestrutural desse modo seguinte.  
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Segundo os autores, um modo ou estágio não desponta em substituição de 

outro na Taxonomia SOLO, mas emerge de forma a coexistir com os demais já 

existentes. Esses estágios ou modos portam níveis de complexidade que designam 

a estruturação do conhecimento. 

A Taxonomia SOLO tem sido utilizada em muitas pesquisas que envolvem 

conceitos estatísticos. Callingham (1997), por exemplo, usou os níveis da 

Taxonomia SOLO para avaliar o entendimento de 136 professores em serviço e em 

formação sobre o conceito de média. Já Reading (2004) utilizou os níveis da 

Taxonomia SOLO para categorizar as respostas dos estudantes de idades entre 13 

e 17 anos quando os mesmos descreviam dados referentes a chuvas e 

temperaturas, buscando aspectos da variabilidade.  

No Brasil, algumas pesquisas (SILVA et al., 2010; SILVA; KATAOKA; 

CAZORLA, 2011, 2014) utilizam  a Taxonomia SOLO para categorizar as respostas 

dos estudantes quando avaliam o enfoque da variação em tais respostas. Nas 

pesquisas de Silva et al. (2010) e Silva, Kataoka e Cazorla (2014), já relatadas 

anteriormente, as autoras utilizaram uma numeração diferente daquela por nós 

mostrada nesta seção. Enquanto Biggs e Collis (1991) enumeram os quatro 

primeiros níveis de respostas de 1 a 4, essas autoras os enumeram de 0 a 3 em 

suas pesquisas. Sendo 0 para o nível Pré-estrutural e 3 para o Relacional. 

Adotamos essa forma de enumeração para enunciar os níveis de respostas 

esperados na nossa pesquisa que tem o objetivo de investigar as contribuições da 

utilização do dotplot e do boxplot para a aprendizagem da variabilidade estatística de 

estudantes do Ensino Médio. Assim ficaram as ideias de respostas para cada nível 

na nossa pesquisa e a respectiva enumeração: 

 Pré-estrutural (0). Respostas vagas ou incorretas; nenhum reconhecimento de 

variabilidade. 

 Uniestrutural (1). Respostas com apenas um aspecto de variabilidade. 

Medidas estatísticas e expressões que remetem à variabilidade, por exemplo. 

 Multiestrutural (2). Respostas com dois ou mais aspectos de variabilidade, 

sem inter-relacionar esses aspectos totalmente. 

 Relacional (3). Respostas corretas para as tarefas solicitadas com 

argumentos que se relacionam com diferentes aspectos da variabilidade de 

uma maneira formal ou informal. 
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Biggs e Collis (1982) sugerem que, ao definir uma tarefa sob os preceitos da 

Taxonomia SOLO, o professor precisa saber que tipo de respostas está à procura, 

de acordo com a categorização, principalmente no que diz respeito aos conceitos 

mais importantes que abrangem o nível Relacional, mas reconhecem que não é 

sempre possível especificar, com antecedência, as respostas no nível Abstrato 

Estendido, visto que o estudante pode revelar um princípio inesperado na resposta, 

mas ainda assim relevante e deduzir extensões bastante imprevisíveis. Segundo 

Biggs e Collis (1982): 

Em geral, o professor deve ser claro sobre suas intenções. Em primeiro 
lugar, existem as intenções globais que derivam do currículo. Estas 
intenções maiores (por exemplo, "para entender a história dos Estados 
Unidos") tornam-se traduzidas em menores e menores à medida que 
descem do esboço do currículo para o trabalho de um ano, para aulas 
específicas, para tarefas específicas dentro de lições. No momento em que 
estamos na criação de uma tarefa SOLO estamos fazendo isso com 
intenções muito específicas, que pertencem em última análise ao próprio 
julgamento profissional do professor (BIGGS; COLLIS, 1982, p. 30, tradução 
nossa). 

 Levando em conta o exposto que antecede o presente parágrafo, fizemos um 

quadro para cada grupo específico de tarefas, que apresentaremos na seção 6.3 

(categorização das respostas). Nesses quadros apontamos o que é solicitado em 

cada tarefa e as respostas esperadas de acordo com o nível de Taxonomia SOLO 

específico para cada uma. 

5.2 Sujeitos  

 

Realizamos a pesquisa com oito estudantes do 3º ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes (CEOMG), no município de Ubaitaba, 

interior da Bahia. Trata-se de uma unidade escolar de pequeno porte que em 2013 

atendeu cerca de 800 estudantes. Escolhemos esse ano por ser o último do Ensino 

Básico, possibilitando maior chance de os estudantes já terem estudado algum 

conteúdo de Estatística até então. 

Inicialmente, conversamos com o professor de Matemática, que ensinava em 

todas as cinco turmas de terceiro ano do colégio, sobre as possibilidades de 

execução da pesquisa com os seus estudantes. O professor nos informou que 

poderia nos ceder algumas aulas nas duas turmas do turno matutino por acreditar 

que haveria maior chance de participação, visto que no turno vespertino muitos dos 
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estudantes eram da zona rural e dependiam de transporte extra para realizar um 

estudo em turno oposto ao de aula e a turma do noturno era formada por muitos 

trabalhadores que se ocupavam durante o dia. Assim, aceitamos os argumentos do 

professor e trabalhamos com as duas turmas de terceiro ano do turno matutino por 

ele indicadas. 

Convidamos todos os 69 estudantes das duas turmas, para participar da 

pesquisa, de forma voluntária, sendo que 11 deles aceitaram participar das 

atividades do estudo e, devido ausências iniciais de 3 deles nos primeiros encontros, 

tivemos que continuar o estudo com 8 participantes. 

 

5.3 Instrumentos  

 

Utilizamos quatro instrumentos: a) um questionário de perfil dos sujeitos 

(Apêndice A), que tinha como objetivo coletar informações sobre conteúdos 

estatísticos que os mesmos poderiam conhecer suas disciplinas preferidas e o grau 

de importância que davam à Estatística em suas vidas; b) uma ficha de coleta de 

dados que tinha como objetivo registrar as medidas de altura, perímetro cefálico e 

gênero, dados utilizados durante a Sequência de Ensino (Apêndice B); c) um banco 

de dados gerados pelos registros das medidas (Apêndice C) e; d) a Sequência de 

Ensino contendo oito atividades (Apêndice D). 

Também utilizamos uma câmera fotográfica e quatro de vídeo, quatro 

gravadores de áudio, papel ofício, papel milimetrado, hidrocor, borrachas, canetas, 

lápis, fita adesiva, calculadora, fita métrica, régua e trena para desenvolvimento e 

registro da Sequência de Ensino. 

 

5.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

Em observância às normas especificadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UESC, explicamos o contexto e os propósitos da pesquisa à direção do Colégio 

que nos concedeu a permissão para realizá-la na instituição, mediante assinatura da 

Carta de Anuência pelo seu diretor. 

No horário da aula do professor de Matemática das turmas, fizemos o convite 

a todos os estudantes para participarem da pesquisa argumentando sobre os 
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propósitos, justificativas, procedimentos e benefícios esperados ao seu término; bem 

como, a importância da colaboração dos mesmos como participantes. 

Aproveitando-se do fato de já ter ministrado aulas em anos anteriores para os 

estudantes que aceitaram participar da pesquisa e conhecer todos os seus pais ou 

responsáveis, conseguimos os contatos telefônicos de todos e ligamos para falar do 

interesse dos filhos em participar da pesquisa e os propósitos da mesma. Após a 

aceitação unânime, nos encontramos com alguns pais na própria escola ou fomos 

ao seu ambiente de trabalho ou residência para assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F) e o Termo de Autorização 

do Uso de Imagem (Apêndice G), liberando a participação dos menores na 

pesquisa. Explicamos que, para preservar a identidade dos estudantes, adotaríamos 

um nome fictício para cada um no intuito de impedir a sua identificação em qualquer 

publicação. Após autorização dos pais (ou responsáveis) os estudantes assinaram o 

Termo de Assentimento (Apêndice H) expressando a sua vontade de participar da 

pesquisa.  

Logo que o grupo de estudantes foi formado marcamos os encontros para 

iniciar a coleta de dados com a Sequência de Ensino. Realizamos sete encontros, 

sendo apenas um deles no horário normal de aulas e os demais no turno vespertino 

ou em dias que não houve aulas na escola. 

No primeiro encontro aplicamos o questionário de perfil dos estudantes 

(Apêndice A) para coletar informações sobre conteúdos estatísticos que os mesmos 

poderiam conhecer e relação afetiva com as disciplinas. Em seguida recolhemos as 

assinaturas dos Termos de Assentimento dos mesmos, expressando a vontade de 

participar da pesquisa, reafirmando que usaria nomes fictícios para todos em virtude 

de preservar os seus anonimatos e; por fim, acessamos a Internet para a leitura e 

discussão do texto do Homem Vitruviano (WIKIPÉDIA, 2013), que aborda relações 

proporcionais entre medidas do corpo humano; ensinamos os estudantes a medirem 

os colegas e preencherem a ficha de coleta tomando como exemplo a medição da 

altura e do perímetro cefálico que fizemos com um deles.  

No segundo encontro, os 8 estudantes, sujeitos da pesquisa, coletaram as 

medidas da altura e do perímetro cefálico de 52 outros estudantes, seus colegas das 

duas turmas, registrando na ficha de coleta (Apêndice B) em que cada um também 

anotou o seu gênero e idade. Essas informações da ficha geraram um banco de 
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dados (Apêndice C) utilizado nas atividades da Sequência de Ensino, nos dias que 

se seguiram. 

Do terceiro ao sétimo encontro aplicamos as atividades da Sequência de 

Ensino, sendo que no encontro final fizemos a institucionalização dos conceitos 

estatísticos antes das últimas tarefas. Nesses encontros distribuímos os estudantes 

em duplas fixas para a realização de todas as atividades, no intuito de promover a 

interação entre os mesmos. Todas as atividades foram gravadas em vídeo e áudio. 

Ao término da coleta de dados, fizemos as análises e transcrições das 

gravações de áudio e vídeo nas quais os estudantes argumentavam sobre as 

tarefas. Levamos algumas gravações num estúdio musical para que a qualidade do 

som fosse melhorada e as informações ficassem mais claras.  

Fizemos a análise do questionário de perfil dos estudantes e das respostas às 

atividades da Sequência de Ensino cruzando as informações das respostas escritas 

com argumentos encontrados nas falas dos estudantes já transcritas, para, por fim, 

detectarmos respostas e termos relacionados à variabilidade.  

Para a categorização das respostas, quanto ao raciocínio de variabilidade, 

utilizamos a Taxonomia SOLO (BIGGS; COLLIS, 1982, 1991).  

Traçamos um comparativo do que foi esperado de cada tarefa e do que foi 

encontrado nas respostas, bem como do nível das respostas obtido de uma tarefa 

para outra. 

5.5 A Sequência de Ensino 

Como foi mencionado, a Sequência de Ensino utilizada nesta pesquisa foi 

desenvolvida por Silva, Kataoka e Cazorla (2014) para investigar como o dotplot e o 

boxplot contribuem para desenvolver o raciocínio de variação em professores de 

Matemática do Ensino Médio. 

A SE inicia com a coleta de dados da altura e do perímetro cefálico realizado 

pelos sujeitos, descrito na seção 6.2. Esses dados são utilizados em cinco das oito 

atividades. 

A escolha das variáveis “altura” e “perímetro cefálico” da gama de variáveis 

trabalhadas na SE Homem Vitruviano (envergadura dos braços, largura dos ombros, 

comprimento da palma da mão etc.) deve-se ao fato de apresentarem nível de 

variabilidade diferente; bem como, ordem de grandeza diferente. A altura, em geral, 
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varia aproximadamente de 150 a 200 cm, enquanto que o perímetro cefálico, de 50 

a 60 cm (um terço). Além disso, o fato de as duas variáveis serem coletadas em cm, 

desprezando-se os milímetros, e representadas em papel milimetrado com a mesma 

escala, interfere significativamente na percepção visual da variabilidade. O perímetro 

cefálico passa a ter um comportamento de uma variável discreta que toma poucos 

valores e, consequentemente, mais concentrada, menos variável, trazendo à tona o 

problema da variabilidade relativa, enriquecendo, portanto, as análises e as 

reflexões sobre como ensinar a variabilidade e as escolhas didáticas das 

Sequências de Ensino. 

Outra questão relevante desta SE está no fato que os sujeitos coletam seus 

próprios dados e os dados dos colegas, depois constroem o dotplot com seus 

próprios dados. Portanto, não se trata apenas da contribuição do dotplot e do 

boxplot, mas também o contexto do significado dos dados. Conforme Gal (2002), um 

dos componentes do conhecimento estatístico, necessário para o letramento 

estatístico, é o reconhecimento da necessidade de fazer uma pesquisa e de saber 

como os dados são gerados.   

A Atividade 1 (Figura 11) apresenta um quadro contendo dados de altura e 

perímetro cefálico de 12 estudantes, organizados em forma tabular (lista) e solicita a 

descrição da altura, do perímetro cefálico e a comparação do comportamento das 

duas variáveis. 

Ao solicitarmos a descrição dos dados sem solicitar explicitamente o 

comportamento da variabilidade, tentamos captar as ideias intuitivas da variabilidade 

de acordo com Garfield e Ben-Zvi (2005), deixando as perguntas mais gerais nas 

atividades para que os estudantes ficassem estimulados a reconhecer a presença 

da variabilidade e o seu grau de variação na altura e no perímetro cefálico. 

A Atividade 2 é similar a Atividade 1, porém ao invés de 12 dados agora tem-

se dados de 60 estudantes também apresentados na forma tabular (lista) (Figura 

12). Com o aumento do tamanho da amostra, de 12 para 60, é esperado que 

apareçam novas estratégias, pelas quais os estudantes expressem raciocínio sobre 

a variabilidade. Até porque seria muito trabalhoso determinar alguma medida de 

tendência central, como a média, por exemplo, para os 60 dados dispostos 

desordenadamente. 
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                 Figura 11 – Questões da Atividade 1. 

 

 

Figura 12 – Quadro com dados dos 60 estudantes, utilizado na Atividade 2. 

A Atividade 3 solicitava a construção de um dotplot para a altura e outro para 

o perímetro cefálico dos 60 estudantes, assim como a descrição da altura, do 

perímetro cefálico e  a comparação do comportamento das duas variáveis. 

Procuramos proporcionar a análise de dois conjuntos de dados, examinando 

seus gráficos na mesma escala para permitir comparar a variabilidade e especular 
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sobre por que há diferenças nos conjuntos de dados, de acordo as ideias de Garfield 

e Ben-Zvi (2005) do uso da variabilidade para fazer comparações. 

O objetivo dessa atividade foi verificar o surgimento de respostas que 

denotassem utilização do raciocínio de variabilidade para a descrição e comparação 

dos dados baseadas em estratégias como “modal clump” 17, valor máximo e mínimo 

e amplitude, influenciadas pela nova forma de apresentação dos dados, no dotplot, 

ao invés da representação tabular (lista). 

A Atividade 4 era composta por dois dotplots apresentados prontos e em 

folhas separadas e solicitava descrever as variáveis. Na parte A, o dotplot 

representava as idades (de 15 a 40 anos) de 200 mães quando tiveram o seu 

primeiro filho (Figura 13). Na parte B, o dotplot representava (de 0 a 10) as notas de 

200 estudantes (Figura 14).   

Aqui, novamente, temos duas variáveis contínuas, porém discretizadas nas 

suas medidas. Além disso, as idades têm amplitude de 25 anos, enquanto as notas 

têm amplitude de 10 pontos, sendo que a idade é marcadamente assimétrica, 

concentrada nos menores valores; já as notas apresentam um formato muito 

próximo da simetria. 

 

 

Figura 13 – Dotplot da idade de 200 mães, utilizado na Atividade 4A. 

 

                                                           
17

 Esse termo apareceu no trabalho de Konold et al. (2002), quando estudantes apontavam os 

intervalos centrais das distribuições para resumir os dados. “Referimo-nos a tais intervalos como 
modal clumps.” (KONOLD et al. 2002, p. 4). 
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Figura 14 – Dotplot das notas de 200 estudantes, utilizado na Atividade 4B. 

O objetivo da Atividade 4 foi de verificar quais estratégias do raciocínio de 

variabilidade surgiriam para descrever uma variável com distribuição assimétrica 

positiva, tomando mais valores, e outra com distribuição quase simétrica, tomando 

poucos valores e; se o dotplot auxiliaria a percepção da variabilidade. 

A Atividade 5 consistiu na instrução passo a passo da construção de um 

boxplot sobre o dotplot já construído na Atividade 3, para representar a altura dos 60 

estudantes e, a partir do novo gráfico, o dot-boxplot (Figura 15): determinar a 

quantidade e o percentual de pontos em cada quarto (1º, 2º, 3º e 4º); reconhecer os 

quartos de maior e menor densidade no dot-boxplot; expressar a interpretação do 

significado de maior densidade e; descrever a altura dos 60 estudantes. 

 

 

Figura 15 – Dot-boxplot construído para a correção da Atividade 5. 

 

Os objetivos desta atividade foram de introduzir o conceito informal de 

intervalo interquartílico (IQR) e verificar o aparecimento de estratégias, relacionadas 

a esses conceitos, que expressassem o raciocínio de variabilidade favorecidas pelo 

novo gráfico. 

A expectativa foi de que, ao identificar os quartos de maior densidade, os 

estudantes passassem a utilizar essa estratégia para descrever a variabilidade. 
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A Atividade 6, parte A, solicitava aos estudantes, após observação do boxplot 

(Figura 16), descreverem o número de horas por noite que 50 jovens gostariam de 

dormir. 

 

 

Figura 16 – Boxplot do número de horas de sono, utilizado na Atividade 6A. 

 

A Atividade 6, parte B, solicitava que, após observação do boxplot (Figura 17),  

os estudantes descrevessem o número de animais de estimação de 51 pessoas. 

Esse boxplot apresenta dois outliers e a escala é de dois em dois. 

 

 

Figura 17 – Boxplot do número de animais de estimação, utilizado na Atividade 6B. 
 

O objetivo da Atividade 6 foi de verificar quais estratégias do raciocínio de 

variabilidade surgiriam para descrever as distribuições, como a utilização do 
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intervalo interquartílico no boxplot. A utilização de resumos numéricos como a 

mediana e a amplitude interquartílica é vista por Garfield e Ben-Zvi (2005) como de 

muita utilidade para prestar informações de distribuições assimétricas.  

As variáveis envolvidas nesta tarefa, horas de sono (de 7 a 12) e número de 

animais (de 0 a 9), são radicalmente distintas. O número de horas é uma variável 

contínua e o número de animais é variável genuinamente discreta, ou seja, toma 

poucos valores e inteiros. Além disso, a apresentação dos dados no boxplot, sem os 

pontos que dão conexão para esses dados, requer à compreensão desse gráfico, 

em que o grau de abstração é maior. 

A Atividade 7 solicitava a construção de um dotplot para a altura e outro para 

o perímetro cefálico, ambos por gênero, a partir do quadro (Figura 18) com os dados 

dos 60 estudantes e, depois, é solicitado comparar a altura e o perímetro cefálico 

dos meninos e meninas. 

 

Figura 18 – Quadro com medidas dos 60 estudantes, por gênero, Atividade 7. 

O objetivo desta atividade foi verificar quais as estratégias utilizadas para 

expressar o raciocínio de variabilidade na comparação da altura e do perímetro 

cefálico dos grupos por gênero. Antes os estudantes comparavam variáveis 

diferentes para um mesmo grupo, mas agora devem comparar o comportamento de 

uma mesma variável para grupos diferentes. 
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A Atividade 8, parte A, solicitava comparar as idades de 200 mães e 200 pais 

quando tiveram o seu primeiro filho, dispostas em dotplots (Figura 19). Essa 

atividade foi adaptada de outra (ASA, 2012). Ela tem os mesmos objetivos da 

Atividade 7.  

 

Figura 19 – Dotplot com idade de 200 mães e 200 pais, utilizado na atividade 8A. 

A Atividade 8, parte B, adaptada de Magalhães e Lima (2010) solicitava 

analisar os boxplots (Figura 20) do tempo de recuperação de 60 pacientes em três 

técnicas cirúrgicas e identificar as medianas, os intervalos interquartílicos, comparar 

o tempo das três técnicas e escolher a melhor técnica cirúrgica supondo ser otimista 

em relação ao tempo de recuperação. 

 

Figura 20 – Boxplots do tempo de recuperação, utilizados na Atividade 8B. 
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Nessa atividade o objetivo foi verificar se após a institucionalização dos 

conceitos os estudantes saberiam ler a mediana e o intervalo interquartílico e quais 

medidas seriam utilizadas para comparar os grupos, já que poderiam utilizar o IQR, 

a mediana; o mínimo, o máximo, a amplitude ou outros intervalos. 

A aplicação dessa e das demais atividades será descrita no capítulo a seguir, 

quando faremos as análises das respostas obtidas. 

No Quadro 1 apresentamos de forma esquemática as características de cada 

atividade, apontando: as tarefas; as variáveis, suas unidades de medida ou 

quantificação e sua natureza; a forma de apresentação dos dados; a forma das 

distribuições; o tamanho da amostra e; a amplitude do conjunto de dados. 

As primeiras atividades do quadro (1, 2, 3, 5 e 7) envolveram os dados de 

altura e perímetro cefálico coletados pelos próprios estudantes, sendo que em três 

delas (3, 5 e 7) construíram os gráficos antes da leitura. Já as três últimas atividades 

do quadro (4, 6 e 8), envolveram outros dados e os gráficos foram apresentados 

prontos.  
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Quadro 1 – Características das atividades da Sequência de Ensino 

Tipo Atividade Apresentação Tarefa Amostra 
Variável e unidade 

de medida 
Natureza Amplitude 

Característica da 
distribuição 

D
a
d
o
s
 c

o
le

ta
d
o
s
 e

 g
rá

fi
c
o
s
 c

o
n
s
tr

u
íd

o
s
 p

e
lo

s
 

s
u
je

it
o
s
 

1 Tabular (lista) Leitura 
Emparelhada 

 n =12 

Altura em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
152 – 187 

- 

PC em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
54 – 61 

- 

2 Tabular (lista) Leitura 
Emparelhada  

n =60 

Altura em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
152 – 188 

- 

PC em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
51 – 61 

- 

3 Dotplot 
Construção e 
leitura 

Emparelhada 
 n =60 

Altura em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
152 – 188 Dispersa 

PC em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
51 – 61 Concentrada 

5 Dot-boxplot 
Construção e 
leitura 

N=60 Altura em centímetros 
Contínua 

(discretizada) 
152 – 188 Dispersa 

7 
Dotplot por 
gênero 

Construção e 
leitura** 

Emparelhada n 
= 60 

Altura em centímetros
 Contínua 

(discretizada) 
152 – 188 Dispersa 

Emparelhada n 
=60 

PC em centímetros
 Contínua 

(discretizada) 
51 – 61 Concentrada 

G
rá

fi
c
o
s
 p

ro
n
to

s
 

4 Dotplot 
A) Leitura n = 200 

Idade da mãe em 
anos completos 

Contínua 
(discretizada) 

15 – 40 
Assimétrica positiva 

acentuada 

B) Leitura n = 200 
Nota em pontos 
inteiros 

Contínua 
(discretizada) 

0 – 10 Quase simétrica 

6 Boxplot 
A) Leitura n = 50 

N. de horas para 
dormir 

Contínua 
7 – 12 Quase simétrica 

B) Leitura n = 51 
N. de animais de 
estimação 

Discreta 
0 – 9 

Assimétrica positiva 
acentuada 

 
 
8 

Dotplot A) Leitura** 

n = 200 
Idades das mães em 
anos completos 

Contínua 
(discretizada) 

15 – 40 
Assimétrica: positiva 

acentuada 

n = 200 
Idades dos pais em 
anos completos 

Contínua 
(discretizada) 

15 – 40 
Assimétrica: positiva 

menos acentuada 

Boxplot por 
técnica 

B) Leitura* n = 60 
Tempo de 
recuperação 

Contínua 
5 – 10 

Três distribuições 
simétricas 

* Envolveu comparação do tempo por três técnicas diferentes.     ** Envolveu comparação por gênero.
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6 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, descrevemos os encontros, a aplicação da Sequência de 

Ensino e analisamos as respostas dos estudantes no questionário e em cada 

atividade. Além disso, classificamos as respostas para as atividades de acordo com 

os níveis da Taxonomia SOLO. 

6.1 O perfil dos sujeitos 

Todos os estudantes tinham 17 anos de idade, sendo 04 do gênero feminino 

e 04 do gênero masculino. Sobre as disciplinas que mais gostavam, os estudantes 

citaram, em média, três disciplinas, mas só um deles citou Matemática como uma 

das suas favoritas, justificando sua escolha por considerar os conteúdos da 

disciplina importantes para a sua formação geral. Com relação a terem estudado 

conteúdos de Estatística em suas trajetórias escolares, apenas um respondeu não.  

Em outra questão, uma lista com dezoito termos e conceitos utilizados em 

Estatística foi disposta para que os estudantes anotassem, entre parênteses, o 

algarismo 1 para aquele termo que não conheciam; 2 para o termo ou conceito que 

apenas conheciam e; 3 para os conceitos que conheciam e julgavam-se capazes de 

interpretar ou operar. 

Os resultados para o reconhecimento de termos utilizados na Estatística, 

apresentados na Tabela 1, mostram que os termos tais como censo, variáveis, 

amostra e frequência são menos conhecidos pelos estudantes. Além disso, 

percebemos, durante as atividades, que os estudantes relacionaram alguns dos 

termos a seu significado, como são utilizados no cotidiano, o que não garante que os 

relacionem a conceitos estatísticos, apesar da proximidade de significados. 

Quanto às representações gráficas (Tabela 2), observamos que o gráfico de 

barras foi reconhecido por todos os estudantes e, ao contrário, o histograma não foi 

reconhecido por nenhum estudante. Já na opção “gráfico de setores”, talvez se 

tivéssemos colocado o complemento “gráfico de pizza”, teríamos mais que quatro 

reconhecimentos, visto que esse termo também é comumente utilizado para 

designar esse tipo de gráfico. 
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Apesar de cinco, dos oito estudantes, responderem conhecer o gráfico de 

pontos dotplot, os mesmos revelaram durante as atividades, que imaginaram se 

tratar de gráficos de funções em que precisavam de pontos para traçá-los; gráficos 

estatísticos de segmentos unidos por pontos nas extremidades ou gráfico estatístico 

em que a altura de um único ponto representa cada frequência. 

O diagrama de caixa ou boxplot não apareceu na lista porque a pergunta 

sobre o seu conhecimento foi feita na Atividade 5, em que todos os estudantes 

responderam não conhecer. 

 

Tabela 1 – Reconhecimento de termos estatísticos pelos sujeitos do estudo 

CONCEITOS 
SUJEITOS 

 
TOTAL 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 (1)
 

(2)
 

(3) 

Porcentagem 3 2 2 3 3 2 3 3  0 3 5 

População 2 3 2 2 2 3 3 3  0 4 4 

Proporção 2 2 2 2 3 2 2 2  0 7 1 

Amostra 2 1 1 1 2 2 3 2  3 4 1 

Frequência 1 1 2 2 1 2 2 2  3 5 0 

Censo 1 1 1 1 2 3 2 2  4 3 1 

Variáveis 2 1 1 2 1 2 1 2  4 4 0 

(1) Não conhece o termo; (2) Conhece; (3) Conhece e interpreta ou opera. 

 

Tabela 2 – Reconhecimento de representações gráficas pelos sujeitos do estudo 

CONCEITOS 
SUJEITOS 

 
TOTAL 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 (1)
 

(2)
 

(3)
 

Gráfico de barras 3 2 2 3 3 2 3 3  0 3 5 

Gráfico de setores 1 1 1 2 2 2 2 1  4 4 0 

Gráfico de pontos - dotplot 1 1 1 2 2 2 3 2  3 4 1 

Histograma 1 1 1 1 1 1 1 1  8 0 0 

(1) Não conhece o termo; (2) Conhece; (3) Conhece e interpreta ou opera. 

Quanto às medidas estatísticas, os resultados (Tabela 3) indicam que cinco 

dos estudantes responderam que conheciam a média, mas o fato de só dois deles 

responderem que sabiam operar não foi confirmado na Atividade 1 e na Atividade 2, 

quando todas as duplas calcularam a média para descrever os conjuntos de dados. 

Quanto a moda, os estudantes comentaram durante as atividades que pensavam 

ser um conceito relacionado ao sucesso que algumas coisas (roupas, músicas, 

costumes, palavras, dentre outras) fazem durante um período de tempo. Ao 
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considerar a mediana como conhecida, os estudantes pareciam pensar em média, já 

que durante as atividades era comum se referirem aos valores das médias como 

valores medianos. Eles também não reconheceram a mediana durante as 

atividades. 

Em relação às medidas de dispersão, os estudantes assinalaram não 

conhecer, o que é compreensível, visto que, de acordo com o Plano de Curso do 

Colégio, estes conteúdos estavam previstos para serem ensinados na última 

unidade e a pesquisa foi feita um pouco antes. 

Tabela 3 – Reconhecimento de medidas estatísticas pelos sujeitos do estudo 

CONCEITOS 
SUJEITOS 

 
TOTAL 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 (1)
 

( 2)
 

(3)
 

Média 1 1 2 2 3 1 2 3  3 3 2 

Moda 2 2 2 2 1 2 1 1  3 5 0 

Mediana 1 1 2 1 2 1 2 2  4 4 0 

Percentil 1 1 1 1 1 2 1 2  6 2 0 

Amplitude 1 1 1 1 1 1 1 1  8 0 0 

Variância 1 1 1 1 1 1 1 1  8 0 0 

Desvio padrão 1 1 1 1 1 1 1 1  8 0 0 

(1) Não conhece o termo; (2) Conhece; (3) Conhece e interpreta ou opera. 

A penúltima das questões perguntava sobre a importância da Estatística para 

sua vida, dando as seguintes opções: sem utilidade, talvez útil, um pouco útil ou 

bastante útil. Todos os estudantes responderam que consideravam a Estatística 

“pouco útil” para suas vidas. Todavia, nas justificativas apontadas para tal escolha, 

demonstraram reconhecer certa utilidade: para interpretar noticiários; para seleção 

de emprego; ingresso em curso superior e sua aplicação em pesquisas. Isto pode 

ser um sinal de que os estudantes não compreendem o termo “Estatística”, visto que 

os seu conteúdos estão inseridos na disciplina de Matemática. 

6.2 O relato dos encontros 

A partir daqui, descrevemos os acontecimentos do contexto de coleta de 

dados e da aplicação das atividades da Sequência de Ensino, após a formação do 

grupo de sujeitos. 

O Primeiro encontro aconteceu no turno vespertino da sexta-feira, 4 de 

outubro de 2013, no Laboratório de Informática do colégio, com duração de uma 
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hora e meia. Observamos que 11 estudantes haviam concordado em participar da 

pesquisa, mas apenas oito compareceram e participaram. 

Começamos lendo e entregando os Termos de Assentimento para que 

assinassem expressando vontade própria em participar da pesquisa, visto que os 

pais e responsáveis já haviam concordado com as suas participações. Assim que 

terminaram de assinar o documento, entregamos o questionário de perfil dos 

estudantes (Apêndice A), que preencheram individualmente, sem perguntas. 

Considerando que em alguns dos questionários preenchidos havia o 

consenso de que a Estatística tem o papel de realizar coleta de dados e apresentar 

as pesquisas, perguntamos se essas pesquisas poderiam auxiliar as empresas do 

ramo de calçados e roupas e, diante da timidez inicial da maioria, o estudante 

Renato disse que sim: “Tem que saber os tamanhos das pessoas, não é, 

professor?”. A partir dessa resposta, perguntamos se conhecer as medidas de um 

grupo de pessoas como em um time desportivo, em uma cidade ou país seria 

importante e o estudante Luís disse que “a média de altura dos times de vôlei 

europeus é sempre maior que a média dos brasileiros”. Em seguida, perguntamos 

se o tamanho das roupas e calçados nesses países seriam iguais aos do Brasil e a 

estudante Paloma disse: “Pode ter alguns do mesmo tamanho, mas eles devem ter 

tênis e roupas maiores”. Para finalizar a discussão, perguntamos se seria necessária 

uma pesquisa estatística para que uma empresa de calçados ou roupas soubesse 

as medidas das pessoas nesses países, e todos concordaram que sim. Então, 

perguntamos se seria necessário fazermos uma pesquisa para podermos descrever 

a altura e o perímetro cefálico dos estudantes das duas turmas de 3º ano e eles 

também afirmaram que sim.  

Aproveitamos para falar que as medidas do corpo de um determinado grupo 

de pessoas são alvo de pesquisas com vários propósitos e algumas afirmações 

curiosas podem ser feitas a partir das relações entre as medidas antropométricas. 

Nosso objetivo era criar uma situação na qual os estudantes pudessem se 

medir e, assim, se familiarizar com os instrumentos e os procedimentos adotados 

para coletar os dados dos colegas. 

Pedimos que acessassem a Internet, dos computadores da sala, previamente 

ligados, para a leitura e discussão do texto sobre o Homem Vitruviano (WIKIPÉDIA, 

2013), que aborda relações proporcionais entre medidas do corpo humano, sendo 
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que uma dessas relações afirma que o comprimento dos braços abertos de um 

homem (envergadura dos braços) é igual à sua altura. 

Perguntamos se eles acreditavam em tal afirmação e o grupo duvidou. 

Pedimos, então, que tirassem as suas conclusões medindo-se e, para tal, riscamos 

na parede a altura de 1,5 m com uma trena, colando uma fita de papel graduada de 

50 cm de comprimento a partir do ponto 1,5 m para cima, formando o nosso medidor 

de alturas improvisado na parede, com 2 m. Assim, cada estudante encostava-se na 

parede para medir a sua altura e abria os braços para medir a envergadura, 

esticando uma trena posicionada do dedo médio da mão esquerda até o dedo médio 

da mão direita. 

Ao término das medições ficaram surpresos com dois dos resultados que 

confirmaram medidas iguais de altura e envergadura para dois deles e medidas 

próximas para o restante, com a envergadura maior que altura ou o contrário. Todos 

queriam se medir ou confirmar outras relações, porém explicamos que a nossa meta 

era medir apenas a altura e o perímetro cefálico e, como as suas alturas já haviam 

sido medidas, a partir daquele momento iríamos medir o perímetro cefálico de um 

estudante, com a fita métrica, para que procedessem da mesma forma, medindo os 

sete restantes. 

Nesse contexto de medições, para que os estudantes se familiarizassem com 

os instrumentos de medida (trena, fita métrica) e aprendessem a medir a altura e o 

perímetro cefálico no grupo dos oito em centímetros, cada um preencheu a sua ficha 

de coleta com os dados da altura, perímetro cefálico, gênero e idade.  

Lembramos que nossa pesquisa tinha como objetivo conhecer e descrever a 

altura e o perímetro cefálico dos estudantes e, por isso, só coletaríamos essas duas 

medidas, além da idade e do gênero. A seguir explicamos que os procedimentos 

adotados para a coleta dos dados do grupo seriam os mesmos que utilizariam no 

próximo encontro, quando seriam os “coletadores de dados” dos seus colegas. 

Então, dividimos a equipe em duas pessoas para medir o perímetro cefálico, três 

para medir a altura, duas para organizar a fila de atendimento e uma para recolher 

as fichas preenchidas e conferir os dados. 

O segundo encontro aconteceu em horário normal de aula, na quarta-feira, 9 

de outubro, com duração de duas horas (uma por turma) cedidas pelo professor de 

Matemática.  
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Convidamos todos os estudantes das duas turmas para participarem da 

pesquisa, nos cedendo seus dados, e todos os presentes concordaram. Então 

procedemos da seguinte forma: a) distribuímos as fichas para que todos 

preenchessem com nome, gênero e idade; b) encaminhamos os estudantes para 

medirem a altura e o perímetro cefálico (Figura 21), nesta ordem, aos medidores de 

altura (fitas graduadas previamente fixadas na parede) e às cadeiras de medição do 

perímetro cefálico e; c) recolhemos as fichas. 

 

 

Figura 21– Coleta das medidas da altura e do perímetro cefálico pelos estudantes. 

 

Ao todo, conseguimos coletar informações de 52 estudantes, totalizando 60, 

incluindo os dados dos oito sujeitos da pesquisa. Todos preencheram as fichas 

(Figura 22) a partir das quais foi gerado o banco de dados (Apêndice C), com 60 

nomes fictícios, utilizado nas atividades da Sequência de Ensino aplicada nos 

encontros seguintes. 

 

 

Figura 22 – Ficha para coleta de dados preenchida. 
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O terceiro encontro ocorreu no turno vespertino da quinta-feira, 10 de outubro, 

com duração de duas horas e meia. Esse encontro marcou o início da aplicação das 

atividades da Sequência de Ensino e aconteceu no Laboratório de Ciências do 

Colégio, por ser a única sala livre naquele turno.  

Iniciamos pedindo para que os estudantes formassem duplas, de acordo com 

suas preferências, para que houvesse mais facilidade de comunicação entre eles, e 

avisamos que responderiam as atividades sem a nossa interferência.  

Ligamos uma câmera de vídeo de forma que conseguisse captar as imagens 

de todas as duplas e o áudio de uma delas. Distribuímos gravadores de áudio de 

aparelhos celulares entre as duplas, sendo que uma delas usou o próprio aparelho, 

por ter melhor capacidade de captação de áudio que os demais. Pedimos que 

inabilitassem o recebimento de chamadas dos aparelhos para que não atrapalhasse 

o processo de gravação e que procurassem falar de tal forma que não fossem 

ouvidos por outros grupos, mas o suficiente para ser captado na gravação de áudio. 

As duplas formadas foram nomeadas de Dupla 1 a 4 e permaneceram até o 

final da Sequência de Ensino para efeito comparativo de atividades realizadas. Uma 

das duplas, a Dupla 2, não participou desse encontro por motivo de doença de uma 

das participantes, mas participou das atividades subsequentes. 

Aplicamos a Atividade 1 e, depois, a Atividade 2, que consistiam em 

descrever a altura e o perímetro cefálico dos colegas e fazer a comparação entre as 

variáveis, dispostos em representação tabular (lista), sendo a primeira com 12 dados 

e a segunda com 60 dados, coletados por eles mesmos. 

A estudante Emile da Dupla 1 chegou a perguntar, inicialmente, “Como 

assim? Descreva a altura do grupo?”, mas relembramos que não poderia interferir 

nas atividades e que deveriam ler cada questão calmamente e com muita atenção 

antes de tomar qualquer decisão de resposta. 

Resolveram a Atividade 1 sem mais comentários, fazendo o cálculo da média, 

resposta escolhida por todas as duplas. Porém, na Atividade 2, com a amostra de 

tamanho 60, os estudantes começaram a fazer cálculos a lápis e recomeçavam, 

como se errassem o processo, até que Renato perguntou: “Professor, tem uma 

calculadora?” e, prontamente, lhe entregamos uma. Nesse momento a estudante 

Emile falou: “Ufa! Tem para a gente usar também?” e todas as duplas começaram 

utilizar calculadoras para novamente determinar as médias de altura e perímetro 

cefálico. 
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Levamos calculadoras para a atividade suspeitando que essa situação 

pudesse acontecer, porém, estavam inicialmente ocultas para não induzir os 

estudantes a pensar que deveriam realizar algum cálculo. 

O quarto encontro também ocorreu no Laboratório de Ciências do Colégio, no 

turno vespertino da sexta-feira, 11 de outubro de 2013, com duração de três horas. 

Nesse encontro contamos com a presença de todas as duplas e aplicamos, em 

separado, a Atividade 3 que solicitava a construção e leitura dos dados no dotplot e 

a Atividade 4 que solicitava a leitura do dotplot já pronto. 

Distribuímos as quatro duplas nos quatro cantos da sala e procedemos com 

os mesmos avisos do encontro anterior, sobre não podermos intervir nas questões e 

sobre utilizarem a voz o suficiente para ser captada nos aparelhos gravadores de 

áudio, mas não ser ouvida por outras duplas. 

Começamos pela aplicação da Atividade 3, que solicitava a construção de um 

dotplot para a altura e outro para a o perímetro cefálico dos 60 estudantes (Figura 23 

e Figura 24, respectivamente); bem como a descrição do comportamento das duas 

variáveis a partir da leitura do dotplot. 

 

Figura 23 – Dotplot da altura construído pela Dupla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Dotplot do perímetro cefálico construído pela Dupla 4. 
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A construção do dotplot tinha como objetivo verificar se a configuração dos 

dados possibilitaria o surgimento de respostas que denotassem utilização do 

raciocínio de variabilidade para a descrição e comparação dos dados baseadas em 

estratégias como “modal clump”, valor máximo e mínimo e amplitude, influenciadas 

pela nova forma de apresentação dos dados, no dotplot, o que não é possível na 

forma tabular (lista). 

Apesar de 5 dos 8 estudantes responderem que conheciam o dotplot no 

questionário de perfil descrito na Tabela 2, quando mostramos um exemplo antes de 

entregar as atividades e perguntamos se sabiam como fazer, todos os estudantes 

responderam que não sabiam e não conheciam. Quando questionados sobre a 

resposta do questionário de perfil, responderam que pensavam se tratar de gráficos 

de funções em que precisavam de pontos para traçá-los, gráficos estatísticos de 

segmentos unidos por pontos nas extremidades ou outro em que a altura de um 

único ponto representava cada frequência. 

Diante da resposta, pedimos que os estudantes viessem até uma grande 

mesa, no centro do laboratório e mostramos um dotplot com idades de um grupo de 

22 pessoas construído em papel milimetrado. Então, explicamos que cada ponto 

representava a idade de uma pessoa com o seu valor colocado no eixo horizontal e 

que as idades repetidas eram representadas empilhando os pontos. 

Entregamos a Atividade 3, o banco de dados dos 60 estudantes utilizado na 

Atividade 2, duas folhas de papel milimetrado, régua e canetas hidrocor. Visando a 

padronização na construção dos gráficos solicitamos que a menor medida 

representada no papel deveria começar a 1 cm da borda, e que o diâmetro de cada 

pontinho representado deveria ser de 0,5 cm, de forma que o círculo representativo 

de cada ponto coubesse em um quarto de um quadradinho de lado 1 cm.  

Com esse aviso eliminamos o risco de perderem o dotplot das alturas devido 

a sua amplitude de 36 cm, já que havia a possibilidade de começarem o gráfico do 

meio da folha ou fazerem pontos maiores no papel milimetrado de apenas 40 cm de 

comprimento. No entanto, ao desenhar a representação de cada ponto em um 

quarto do quadrado, para melhor dimensionar, e registrar os traços das medidas na 

direção dos lados do quadrado, os estudantes fizeram, em alguns gráficos, os 

pontos à direita ou à esquerda dos traços das medidas. O último dotplot apresentado 

(Figura 24) é um exemplo, porém essa forma de apresentação dos pontos não 
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interferiu na sua interpretação, já que os próprios estudantes fizeram os seus 

gráficos e conheciam os dados. 

Fora esse pequeno deslize, os estudantes não apresentaram dificuldades 

para a construção do dotplot. Pareciam muito entretidos durante o “preenchimento 

dos pontos” e, ao término, descreveram cada variável e compararam o 

comportamento das duas. 

Terminando essa atividade houve uma pausa de 15 minutos para o lanche e 

voltamos para a aplicação da Atividade 4, na qual os estudantes deveriam analisar 

dois dotplots prontos, sendo que um deles tratava das idades em que 200 mães 

tiveram o seu primeiro filho e o outro apresentava as notas de Matemática de 200 

estudantes. Depois, deveriam descrever o comportamento de cada variável. 

Ao término dessa atividade encerramos o quarto encontro e agendamos os 

próximos dois encontros que seriam após 6 e 7 dias, para a segunda-feira próxima, 

14 de outubro, utilizando os dois turnos pelo fato de não haver aula na escola 

naquele dia. Seria a véspera do feriado em comemoração ao Dia do Professor, em 

15 de outubro, e no calendário escolar já constava uma aula a mais para que os 

professores e estudantes usufruíssem de um feriado prolongado. 

 Os estudantes concordaram, justificando que a semana próxima seria de 

preparação de uma Feira de Ciências e da Semana da Consciência Negra, eventos 

do calendário escolar. 

O quinto encontro ocorreu na segunda-feira, 14 de outubro de 2013, no turno 

matutino. Aproveitamos que a escola estava vazia e utilizamos a maior das salas 

disponíveis para aplicar, em separado, a Atividade 5 e a Atividade 6, com duração 

total de 3 horas.  

Nesse encontro distribuímos as duplas nos quatro cantos da sala e 

colocamos uma câmera de vídeo para cada uma, além dos gravadores de áudio já 

utilizados.  

Começamos pela aplicação da Atividade 5 que solicitava a construção de um 

boxplot sobre o dotplot da altura do grupo já construído na Atividade 3, utilizando 

régua e caneta hidrocor, para formar o dot-boxplot (Figura 25). Foram dadas 

instruções, passo a passo, por escrito sobre a construção do boxplot. Além disso, 

deveriam determinar a quantidade e o percentual de pontos em cada quarto; depois, 

determinar as áreas de maior e menor densidade; expressar a interpretação do 

significado de maior densidade e descrever a altura dos 60 estudantes. 
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Figura 25 – Dot-boxplot da altura construído pela Dupla 2. 

 

Na introdução da atividade havia um modelo de boxplot sobre o qual era 

perguntado se os estudantes já o haviam visto e se sabiam o seu nome, mas 

nenhum deles respondeu já ter visto o gráfico. 

Em seguida, foram apresentadas as instruções para determinar o traço da 

mediana, ou seja, do segundo quartil do boxplot. As instruções subsequentes 

pediam o mesmo procedimento com cada metade do conjunto de pontos para o 

traçado dos primeiro e terceiro quartis. 

Apesar das instruções estarem escritas no papel, os estudantes 

apresentaram muita dificuldade para construir o gráfico, sinalizando que essas não 

estavam claras o suficiente para surtir o efeito esperado e a atividade foi muito 

cansativa para todas as duplas. 

Logo que terminaram de construir o novo gráfico deveriam determinar os 

quartos de maior e menor “densidade demográfica”, ou seja, os quartos com mais ou 

menos concentração de pontos. 

Nesse caso, perguntamos antes se os estudantes poderiam dizer o que 

entendiam por densidade demográfica dos estudos populacionais da Geografia, mas 

duas das duplas disseram não saber. Assim, além de exemplificar a densidade 

demográfica entre cidades, estados e países, utilizamos o exemplo de estarmos em 

uma sala menor no encontro anterior e em uma sala maior naquele momento e 

pedimos que não calculassem, mas pensassem em qual dos casos a razão do 

número de pessoas por m2 seria maior ou menor. Assim, por analogia, o quarto com 

maior amplitude seria o de menor densidade, já o de menor amplitude teria a maior 

densidade. 
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Encerradas as discussões sobre a densidade, os estudantes começaram a 

resolver as questões e encerraram a Atividade 5, quando foi dado um intervalo de 15 

minutos para o lanche. 

Na Atividade 6, os estudantes deveriam descrever o comportamento de duas 

variáveis após análise de dois boxplots apresentando, respectivamente, o número 

de horas por noite que 50 jovens gostariam de dormir e o número de animais de 

estimação de 51 pessoas com a presença de dois outliers.  

Os estudantes resolveram as atividades, mas apresentaram dificuldade em 

interpretar o boxplot do número de animais de estimação por conta da presença dos 

dois outliers e por não termos dado nenhuma orientação sobre esse conceito antes 

da atividade. 

Assim que encerraram a Atividade 6, marcamos o horário para o grupo voltar 

no turno vespertino para o sexto encontro. 

O sexto encontro ocorreu no mesmo espaço do encontro anterior, no turno 

vespertino da segunda-feira, 14 de outubro de 2013, com duração total de duas 

horas, tempo em que aplicamos, uma após outra, a Atividade 7 e a parte A da 

Atividade 8. 

Nesse encontro a Dupla 4 não participou por conta de um dos participantes 

ter adoecido. O mesmo já havia avisado pela manhã que possivelmente não voltaria 

para o encontro do turno vespertino, por conta do incômodo de uma virose. 

Aproveitando a presença das três duplas restantes, começamos pela 

aplicação da Atividade 7 que solicitava, a construção e interpretação de um dotplot 

por gênero para a altura (Figura 26) e para o perímetro cefálico (Figura 27) dos 60 

estudantes. Os gêneros foram representados por vermelho para o feminino e azul 

para o masculino. 

Entregamos o banco de dados dos 60 estudantes, com os respectivos 

gêneros, duas folhas de papel milimetrado, régua e canetas hidrocor. Relembramos 

as instruções dadas na construção dos dotplots anteriores. Dessa vez, alertamos 

que o traço do posicionamento de cada medida disposta na linha horizontal deveria 

ficar na direção do centro do pontinho. 
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Figura 26 – Dotplot da altura, por gênero, construído pela Dupla 2. 

 

 

Figura 27 – Dotplot do perímetro cefálico, por gênero, construído pela Dupla 3. 

Em geral, os estudantes mostraram muito envolvimento em todas as 

atividades, mas a construção do dotplot e as atividades com esse gráfico tinham 

melhor receptividade. Logo que as duplas terminaram a construção de cada dotplot 

e fizeram a comparação de cada variável, por gênero, fizemos uma pausa de 15 

minutos para o lanche e retornamos para a aplicação da Atividade 8. 

Na Atividade 8, parte A, a solicitação foi para que os estudantes analisassem, 

em dotplots separados, a idade em que 200 mães e 200 pais tiveram o seu primeiro 

filho e comparassem o comportamento da variável, por gênero. 

Nessa atividade os estudantes perderam um pouco o foco em discussões que 

faziam referencia à idade dos seus pais, à quantidade de irmãos, independência 

financeira para ter filhos, dentre outras. 

Pedimos, então, que cada dupla relesse o enunciado da questão e centrasse 

a discussão de acordo com o mesmo e, assim, fizeram a comparação entre os 

gêneros para a variável idade. 

Ao término dessa atividade, perguntamos se os estudantes gostariam de 

encerrar o último encontro no dia seguinte, 15 de outubro, feriado escolar em 

comemoração ao Dia do Professor, já que a escola estaria disponível e não 
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precisaríamos mais voltar dali a sete dias para o último encontro. Explicamos que 

precisaríamos apenas do turno matutino para encerrar, o que foi aceito por todos. 

O sétimo encontro ocorreu no turno matutino da terça-feira, 15 de outubro de 

2013, com duração de duas horas e meia. 

Observamos que até esta atividade os conceitos envolvidos no boxplot foram 

trabalhados de forma tangencial e para a realização da Atividade 8 era necessário a 

sua institucionalização, o que fizemos no primeiro momento, em uma hora de 

duração (Apêndice E), mesmo tendo ciência de que é necessário mais tempo de 

instrução para que os estudantes se apropriem desse conhecimento de forma mais 

abrangente. 

Assim, abordamos, de forma pontual, os conceitos de mediana, quartis, 

intervalo interquartílico, amplitude total e a revisão da construção do dot-boxplot, 

como pré-requisito à próxima atividade, além da moda, aproveitando também os 

gráficos das questões já trabalhadas para contextualizar. 

Ao término da institucionalização, fizemos uma pausa de 15 minutos para o 

lanche e retornamos para a aplicação da Atividade 8, parte B, na qual os estudantes 

deveriam analisar três boxplots que apresentavam o tempo de recuperação de três 

técnicas cirúrgicas distintas, encontrar as medianas, os intervalos interquartílicos e 

decidir qual técnica escolheriam, se fossem otimistas. 

Os estudantes tiveram dificuldade em determinar a amplitude interquartílica 

nos boxplots apresentados na Figura 20 do capítulo anterior, pelo fato de o gráfico 

não dispor de linhas de grades horizontais para o eixo vertical. As duplas pediram e 

utilizaram réguas, mas explicamos que poderiam usar valores aproximados, pois 

seriam aceitos. Então continuaram a atividade até o seu fim. 

No contexto de resolução das atividades os estudantes discutiam e 

argumentavam com seus pares na busca de respostas às questões propostas. 

Essas discussões foram registradas em áudio e vídeo e transcritas, fornecendo 

subsídios para que pudéssemos fazer a análise não só das respostas escritas, mas 

do que poderiam estar traçando como estratégia para as respostas. Essas respostas 

foram analisadas baseando-se nos argumentos transcritos, o que doravante 

mostraremos na nossa categorização, por meio da Taxonomia SOLO. 
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6.3 Categorização das respostas  

Para categorizar as respostas das tarefas utilizamos a Taxonomia SOLO 

(BIGGS; COLLIS, 1982, 1991), cujos níveis, descrição das categorias e relação com 

a variabilidade são reapresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Níveis de respostas e sua relação para a variabilidade  

Categoria 
(Códigos) 

Descrição Respostas 

Pré-estrutural 

(0) 

O estudante comete erros de entendimento 
fundamental, apresentando respostas não 
significativas. 

Vagas ou incorretas; nenhum 
reconhecimento de variabilidade. 

Uniestrutural 

(1) 

O estudante apresenta diversas conclusões, 
que podem ser corretas, mas que não são 
coerentes entre si, focando apenas um aspecto 
relevante. 

Com apenas um aspecto de 
variabilidade: medidas estatísticas 
e expressões que remetem à 
variabilidade. 

Multiestrutural 

(2) 

O estudante mostra entendimento, discute o 
conteúdo de forma significativa, tem 
conhecimento de uma quantidade razoável de 
conteúdos com várias respostas relevantes, 
mas não coordenadas, podendo apresentar 
algumas inconsistências. 

Com dois ou mais aspectos de 
variabilidade, sem inter-relacionar 
esses aspectos totalmente. 

Relacional 

(3) 

O estudante integra as partes dentro de um 
todo de forma coerente, isto é, apresenta uma 
conclusão capaz de relacionar todos os 
aspectos relevantes. 

Corretas para as tarefas 
solicitadas com argumentos que 
se relacionam com diferentes 
aspectos da variabilidade de uma 
maneira formal ou informal. 

 

A nossa análise para os resultados da categorização das respostas parte de 

seis aspectos:  

 

1) Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados 

na forma tabular (lista);  

2) Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados 

nos dotplots construído pelos sujeitos e em dotplots prontos; 

3) Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados 

no dot-boxplot, construído pelos sujeitos; 

4) Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição de dados 

nos boxplots prontos;  

5) Níveis de respostas para a variabilidade na comparação entre grupos a 

partir dos dotplots construídos pelos sujeitos e dotplots prontos;  
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6) Níveis de respostas para a variabilidade na comparação entre grupos a 

partir do boxplot pronto. 

6.3.1 Níveis de respostas para variabilidade a partir da distribuição dos dados na 

forma tabular (lista) 

As duas primeiras atividades apresentam os dados na forma tabular (lista), 

respectivamente, com 12 e 60 dados e solicitam as mesmas tarefas de descrever 

cada variável de forma isolada e, depois, compará-las. Destacamos no Quadro 3 as 

características das respostas esperadas para essas atividades, de forma a 

relacioná-las a cada nível da Taxonomia SOLO. 

Quadro 3 – Expectativas de resposta das atividades 1 e 2, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefas Nível e resposta esperada 

Descrever a 

altura. 

 

(0) Não expressar variabilidade. Determinar a média. Dizer apenas que as 
pessoas são altas ou baixas, tem cabeças grandes ou pequenas, por exemplo. 

(1) Respostas com um único aspecto de variabilidade como valor máximo e 
mínimo, amplitude ou outros intervalos, e uso de termos como: “maioria”, “mais”, 
“varia”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor máximo e 
mínimo com a amplitude e outros intervalos para justificar os termos utilizados na 
descrição da variabilidade. 

 

Descrever o 

perímetro 

cefálico. 

Comparar o 

comportamento 

das duas 

variáveis. 

 

(0) Não expressar variabilidade. Comparar as médias ou as modas das variáveis, 
por exemplo. 

(1) Comparar com um único aspecto da variabilidade como valor máximo e 
mínimo, amplitude ou outros intervalos de cada variável. Utilizar termos como: 
“varia mais que”, “PC iguais”, “diferentes alturas”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los para 
fazer a comparação. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor máximo e 
mínimo com a amplitude e outros intervalos de cada variável para explicar os 
termos utilizados na comparação da variabilidade. 

 

Na Tabela 4 apresentamos as respostas das duplas na Atividade 1, na qual 

foi exibida uma lista com dados de altura e perímetro cefálico de 12 estudantes e 
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solicitado descrever a altura e o perímetro cefálico de forma isolada e depois 

comparar o comportamento das duas variáveis. 

 

Tabela 4 – Desempenho na leitura de dados na apresentação tabular com 12 dados  

Dupla Altura Perímetro Cefálico Comparação 

1 0 0 1  

2 - - - 

3 0 0 1  

4 0 0 1 

Todas as duplas, quando analisaram as duas variáveis de forma isolada, 

descreveram os dados utilizando a média. Nenhuma dupla apontou os valores 

mínimos ou máximos, nem a maior concentração ou qualquer ideia de variabilidade. 

Contudo, na tarefa de comparação aparecem expressões como: “variar mais”, “não 

varia”, “repetições”, “menores”, ou seja, pelo menos um aspecto da variabilidade. 

Além disso, é na comparação que os estudantes identificaram que a altura varia 

mais do que o perímetro cefálico e que o perímetro cefálico se comporta de forma 

“independente” da altura, isto é, eles conseguem perceber a ausência de relação 

entre as duas variáveis (covariação), como podemos ver nas respostas a seguir: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “Que a altura pode variar mais do que o perímetro cefálico de 
pessoa para pessoa. Algumas pessoas menores tem o mesmo perímetro cefálico do que 
pessoas mais altas”. 

 Dupla 3 (áudio): “O tamanho da cabeça não tem nada a ver com a altura... tem perímetro 
cefálico semelhante para alturas diferentes”. 

 Dupla 4 (resposta escrita): “A altura não apresenta relação com o perímetro cefálico, 
quando não varia conforme os tamanhos uma da outra. Porém o PC apresentou 
repetições quanto a sua média provando que não importa a altura, ela não ira diminuir ou 
aumentar o perímetro cefálico”. 

De acordo com as nossas observação das discussões entre os estudantes, 

quando a Dupla 4 escreve que o perímetro cefálico apresentou “repetições quanto a 

sua média”, se refere que apresentou valores  próximos e iguais a média, ou seja, 

varia pouco. 

Esses resultados parecem indicar que o fato das respostas dos estudantes, 

na descrição da altura e perímetro cefálico de forma isolada, terem sido 

categorizadas no nível Pré-estrutural, não significa que eles não tenham ideias sobre 

variabilidade, mas que ao não ter sido demandado de forma explicita, pode ter 

induzido os estudantes a utilizarem apenas a média. 
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Na Tabela 5 apresentamos as respostas das duplas na Atividade 2 que tinha 

como objetivo verificar se ao aumentar o tamanho da amostra, os estudantes se 

veriam provocados a utilizar outros tipos de representações ou conceitos, uma vez 

que tratar 60 dados é mais trabalhoso. 

Tabela 5 – Desempenho na leitura de dados na apresentação tabular com 60 dados  

Dupla Altura Perímetro Cefálico Comparação 

1 0 0 1  

2 - - - 

3 0 0 0 

4 0 0 2 

Os resultados mostram que os estudantes utilizaram a mesma estratégia da 

Atividade 1, o cálculo da média, e que o padrão de respostas é similar, apesar do 

aumento da quantidade de dados. 

Por exemplo, a resposta da Dupla 1 para comparar o comportamento das 

variáveis na Atividade 1 foi: “Algumas pessoas menores tem o mesmo perímetro 

cefálico do que pessoas mais altas” e na Atividade 2 foi: “Não há padrão que 

determine que  altura e perímetro cefálico, sejam proporcionais, pois vemos pessoas 

de diferentes alturas com o mesmo perímetro cefálico”. 

Já a dupla 4, percebe a faixa onde se concentra os dados: “Com 60 alunos a  

média da altura predominou entre os 1,64 e 1,69, se mantendo na média. O PC 

mudou sua predominância para 56 cm em base, também diminuindo um pouco. 

Continuamos a achar que a altura não interfere no tamanho do PC, e sim que ele 

apresenta uma média comum entre as pessoas.”  

Na formulação da resposta captada em áudio, da Dupla 4, notamos que 

houve percepção da faixa de concentração do perímetro cefálico: “A repetição maior 

desse [moda na 2ª atividade], agora, deixou de ser predominância no 57 [moda na 

1ª atividade] e foi substituída pelo 55 e 56, mas ainda continua nessa casa, 55 a 57 

que representa o maior”.  

Em ambas as atividades, quando as duplas analisaram as duas variáveis de 

forma isolada, descreveram os dados utilizando a média. Nenhuma dupla apontou 

os valores mínimos ou máximos, nem a maior concentração, nem qualquer ideia de 

variação. Já quando analisam de forma comparativa aparecem alguns aspectos 
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como intervalos e as seguintes expressões “variar mais”, “não varia”, “podem ser 

iguais”, ou seja, pelo menos um aspecto da variabilidade. 

Além disso, o fato de comparar as duas variáveis reforçou a percepção da 

ausência de “covariação”, pois, conseguiram estabelecer a relação de variação 

diferenciada das variáveis. Neste caso, os estudantes perceberam que a altura varia 

mais do que o perímetro cefálico e, além disso, que independentemente da altura, o 

perímetro cefálico varia de forma “constante”, como pudemos ver em algumas frases 

das respostas anteriores. 

Assim, esse resultado reforça que apesar de termos classificado as respostas 

no nível pré-estrutural, na descrição das variáveis separadamente, os estudantes 

tinham ideias sobre variabilidade que não externalizaram porque não foi 

demandado. Além disso, a disposição dos dados em lista não favoreceu à descrição 

dos mesmos. 

Baseando-nos no nível das respostas, podemos concluir que o tamanho da 

amostra não interferiu na leitura e na descrição dos dados, nem no surgimento de 

estratégias alternativas para tratar uma quantidade de dados maior. 

6.3.2 Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados no 

dotplot  

Expomos aqui as análises das respostas dos estudantes para a variabilidade 

analisando dotplots das Atividades 3 e 4. As expectativas de respostas dos 

estudantes para as tarefas de acordo com os níveis da Taxonomia SOLO se 

encontram no Quadro 4. 

Observamos que os dotplots da Atividade 3 foram construídos pelos 

estudantes a partir dos dados coletados por eles (altura e perímetro cefálico), vindos 

de amostras emparelhadas. Já os dotplots da Atividade 4 estavam previamente 

construídos, restando apenas sua leitura. Além disso, não havia nenhuma relação 

entre as variáveis (idades das mães e notas de estudantes). 

Na Tabela 6 apresentamos as respostas das duplas para a Atividade 3, que 

partiu da construção do dotplot da altura e do perímetro cefálico dos 60 estudantes, 

coletados pelos próprios sujeitos, para solicitar a descrição de cada variável 

separadamente e a comparação do comportamento das duas variáveis. 
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Quadro 4 – Expectativas de respostas das Atividades 3 e 4, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefas Nível e resposta esperada 

3.1 Descrever a altura 
dos 60 estudantes. 

3.2 Descrever o 
perímetro cefálico dos 
60 estudantes. 

(0) Não expressar variabilidade. Expressar só a moda ou uma frequência, 
por exemplo. 

(1) Um único aspecto de variabilidade como valor máximo e mínimo, 
amplitude ou outros intervalos como o modal clump, intervalo de maior ou 
menor concentração de pontos e termos como: “maioria”, “mais”, “varia”, 
“muitos”, “concentração”, “mais espalhados”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-
los. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor 
máximo e mínimo com a amplitude e intervalos como o modal clump para 
justificar os termos relacionados à variabilidade na descrição da mesma. 

4A) Descrever a idade 
de 200 mães quando 
tiveram o seu 1º filho. 

4B) Descrever as 
notas de 200 
estudantes. 

3.3 Comparar o 
comportamento da 
altura e do perímetro 
cefálico. 

(0) Respostas que não expressem variabilidade. Comparar as modas das 
variáveis, por exemplo. 

(1) Comparar com um único aspecto da variabilidade como valor máximo 
e mínimo, amplitude ou outros intervalos como o “modal clump”, 
intervalos de maior ou menor concentração de pontos e termos como: 
“varia mais que”, “iguais”, “diferentes”, “mais concentrados”, “mais 
espalhados”, “maiores”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-
los para fazer a comparação . 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor 
máximo e mínimo com a amplitude e outros intervalos como o modal 
clump de cada variável para justificar os termos utilizados na comparação 
da variabilidade. 

Tabela 6 – Desempenho na leitura de dados, a partir do dotplot construído com 60 dados 

Dupla Altura Perímetro Cefálico Comparação 

1 1 1 3 

2 0  0 1  

3 1  1  1  

4 2 2  1 

Com exceção da Dupla 2, que não participou das atividades anteriores, as 

outras duplas apresentaram uma razoável melhora nas respostas da tarefa de 

descrição da variabilidade, com o aparecimento da faixa modal (modal clump), 

valores mínimos, máximos e expressões que designavam variabilidade como “varia 

entre”, “varia muito”, “bastante variável”, “variação em graus diferentes”. Lembramos 

que nas atividades anteriores os estudantes não passaram do nível zero, o nível 

Pré-estrutural. 
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Alguns desses aspectos da variabilidade podem ser observados nas 

respostas das duplas, sobre a descrição de variabilidade e comparação da 

variabilidade entre as variáveis: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “A altura nesse grupo de alunos varia muito ou seja, há 
diferentes alturas de pessoa p/pessoa, e no perímetro C. fica mais permanente, fica numa 
base entre 54 à 58”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “...Há bem mais alturas do que perímetro cefálico”. 

 Dupla três (áudio): “O valor das alturas foi bastante variável, enquanto que o valor do 
PC... tipo assim: eles se repetiram independente da altura...” 

 Dupla 4 (resposta escrita): “A altura do grupo centrou-se entre 169 e 170 cm [as duas 
maiores frequências], lembrando que essa foi a média geral entre os participantes, é 
relevante ligarmos estas, já que foram os picos das alturas relacionadas. Apresentou 152 
cm e 188 cm como maior e menor medidas respectivamente.” 

 Dupla 4 (resposta escrita): “O PC dos alunos apresentou grande concentração e 
variações não tão abrangentes, despontando principalmente entre as 5 medidas centrais 
de forma quase equilibrada, exceto por oscilações na medida 56 (que apresentou maior 
número de forma isolada) e 58 por um único aluno, com medidas pontuais de 51 para 
menor e 61 para o maior. 

Na resposta da Dupla 2, entendemos que a expressão “bem mais alturas” 

significava maior variação, como pudemos confirmar na formulação da resposta da 

dupla, captada em áudio: “... Ocorre uma variação maior em alturas do que em 

perímetro cefálico...”. 

Podemos estabelecer uma comparação entre o desempenho dos estudantes 

quando descrevem as variáveis ou quando comparam o comportamento de ambas, 

apoiados pelos 60 dados dispostos na forma tabular (lista) ou no dotplot, de acordo 

com a Tabela 7. 

Tabela 7 – Comparação de desempenho na leitura de dados na apresentação tabular (lista) e no 
dotplot  

De acordo com os resultados, a contribuição do uso do dotplot na descrição 

das variáveis de forma isolada foi mais significativa do que na comparação das 

variáveis. Como já foi dito, o fato de não ter sido solicitado explicitamente, pode ter 

Dupla 

Altura  Perímetro Cefálico  Comparação 

Tabular Dotplot  Tabular Dotplot  Tabular Dotplot 

n = 12 n = 60 n = 60  n = 12 n = 60 n = 60  n = 12 n = 60 n = 60 

1 0 0 1  0 0 1  1 1 3 

2 - - 0  - - 0  - - 1 

3 0 0 1  0 0 1 
 

1 0 1 

4 0 0 2  0 0 2 1 2 1 
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influenciado para que os estudantes se limitassem a calcular a média quando os 

dados estavam na forma tabular (lista). 

A grande vantagem do dotplot é que este gráfico explicita a configuração dos 

dados como os valores mínimo e máximo, a concentração e dispersão dos dados, 

locais de maior ou menor concentração e esses aspectos foram captados pelos 

estudantes. Essa vantagem, na forma como os dados são apresentados no dotplot, 

foi percebida pelos estudantes quando no final da Atividade 3 houve uma questão 

para verificar a receptividade dos mesmos para a nova forma de distribuição dos 

dados no dotplot, ao invés da lista (Figura 28): 

 

Figura 28 – Questão sobre o nível de eficiência do dotplot para a apresentação dos dados. 

Observamos que as duplas consideraram positiva, a nova forma de 

distribuição dos dados, de acordo com suas respostas: 

 Dupla 1: “Ajudou. Através dos dados no dotplot conseguimos visualizar melhor e 

chegar numa resposta de forma mais prática”. 

 Dupla 2: “Ajudou muito. Pois facilita a nossa compreensão e deixa bem mais explícito 
a quantidade de pessoas em cada medida”. 

 Dupla 3: “Ajudou bastante, pois podemos observar mais claramente, pois estavam 
agrupados por tamanhos iguais”. 

 Dupla 4: “Ajudou muito, pois o agrupamento dos dados facilitou e acelerou o 
processo de assimilação do conteúdo de forma drástica, poupando não só o tempo 
como também esforço por nossa parte”. 

Na Atividade 4, foi solicitado aos estudantes analisar dois dotplots prontos, 

sendo que o primeiro representando as idades em que 200 mães tiveram o seu 

primeiro filho, com uma configuração de uma distribuição assimétrica e, o segundo, 

representando as notas de Matemática de 200 estudantes, numa distribuição quase 

simétrica e, depois descrever o comportamento de cada uma dessas variáveis. 

Nessa atividade, o objetivo foi de verificar quais estratégias do raciocínio de 

variabilidade surgiriam para descrever uma variável com distribuição assimétrica 
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positiva e outra com distribuição quase simétrica. Os resultados com os níveis de 

respostas dos estudantes são exibidos na Tabela 8. 

Podemos ver que todas as duplas tiveram suas respostas categorizadas no 

nível Multiestrutural nas duas tarefas, com exceção da Dupla 3 que teve uma 

resposta Uniestrutural para descrever as idades das mães. Para descrever a 

variabilidade os estudantes utilizaram intervalos do gráfico, o modal clump, áreas de 

maior e menor densidade, além de utilizarem expressões como: “maioria”, “maior”, 

“minoria”, como pode ser observado nas respostas transcritas. 

 

Tabela 8 – Desempenho na leitura de dados, a partir dos dotplots prontos, Atividade 4 

Dupla Idades das mães Notas 

1 2 2 

2 2 2 

3 1 2 

4 2 2 

 

 Dupla 1 (resposta escrita) 
4A: “Apenas duas mães com idade de 15, 29, 31 à 36 anos tiveram o seu primeiro 
filho. E a maioria das mães tiveram seu primeiro filho entre 17 à 23 anos”. 

4B: “A maioria dos alunos obtiveram notas entre 5 e 6 pontos. E a minoria dos alunos 
tiveram 2, 3, 9 e 10 pontos”. 
 

 Dupla 2 (resposta escrita) 
4A: “O número de mães que tiveram o seu primeiro filho foi maior nas mães de 
idades 18 – 22 e teve índices menores com 15, 29 e 31 – 40”. 

4B: “A maioria teve notas de 4 – 8, e a minoria teve notas 2, 3, 9 e 10. Sendo 6 a nota 
de maior quantidade de alunos, e 10 a menor”. 
 

 Dupla 3 (resposta escrita) 
4A: “A maioria das mães tiveram filhos na sua juventude, grande parte entre os 18 
anos aos 22 anos”. 

4B: “Dos 100 alunos metade teve uma média (nota) razoável entre 5 e 7 e poucos 
obtiveram uma nota acima de 9”. 
 

 Dupla 4 (resposta escrita) 
4A: “A maioria das mães tiveram seus primeiros filhos bem novas, entre seus 16 a 23 
anos, tendo o maior pico aos 20 anos de idade, variando bem pouco entre as demais 
idade citadas.” 

4B: “As notas apresentam uma boa média, variando internamente da 5 a 7, tendo seu 
maior índice de crescimento na nota 6, o que demonstra que uma grande maioria 
ultrapassou ou chegou perto de uma nota aceitável”. 

 

A disposição dos dados no dotplot favoreceu o aparecimento de aspectos 

concernentes à variabilidade na tarefa de descrever as variáveis, inclusive com 
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aumento do nível de respostas da Dupla 2, passando de Pré-estrutural na Atividade 

3 à Multiestrutural nas duas tarefas da Atividade 4. A familiaridade com a nova 

representação gráfica de uma atividade para outras pode ter contribuído para esse 

resultado. Apesar da mudança de variáveis, notas escolares e idades são 

conhecidas pelos estudantes, mesmo sem tê-las coletado.  

6.3.3 Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados no 

dot-boxplot 

Analisaremos agora as respostas dos estudantes para a variabilidade a partir 

de outra forma de representação dos dados, o dot-boxplot, construído na Atividade 

5. Essa atividade solicitava aos estudantes construir um dot-boxplot (Figura 25) a 

partir do dotplot da altura do grupo já construído na Atividade 3 e apresentado na 

seção 6.2. Além disso, foi solicitado que determinassem a quantidade e o percentual 

de pontos em cada quarto; depois, determinassem os quartos de maior e menor 

densidade; expressassem a interpretação do significado de maior densidade e 

descrevessem a altura dos 60 colegas. 

O objetivo da Atividade 5 foi introduzir o conceito informal de intervalo 

interquartílico (IQR) e verificar o aparecimento de estratégias relacionadas a esses 

conceitos que expressassem o raciocínio de variabilidade a partir do novo gráfico. 

Apesar das dificuldades encontradas pelos estudantes para construir o 

gráfico, já descritas na seção 6.2, todas as duplas conseguiram realizar as tarefas 

relativas ao dot-boxplot. Eles apontaram a quantidade e o percentual de pontos em 

cada quarto, por exemplo (Figura 29): 

 

 

Figura 29 – Resposta da Dupla 3. 
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As quatro duplas identificaram, acertadamente, o 3º quarto como o de maior 

densidade de pontos (Figura 30) e; três das quatro duplas identificaram o 4º quarto 

como o de menor densidade. 

 

 

Figura 30 – Resposta da Dupla 1. 

 

Quando solicitado que explicassem o significado de uma região com grande 

densidade baseando-se na ideia de densidade demográfica, as respostas foram: 

 Dupla 1: “É quando há uma quantidade grande (excesso) de pessoas em um 
determinado espaço. Podemos observar que cada parte possui a mesma quantidade 
de pessoas, porém em um mesmo lugar (altura) possui uma quantidade excessiva”. 

 Dupla 2: “Quanto menos alturas e mais pessoas, maior é a “densidade demográfica”. 

 Dupla 3: “A quantidade de espaço em relação ao número de pessoas, sendo que o 
quarto 1º e 2º o espaço é maior que do número 2º e 3º”. 

 Dupla 4: “... Quanto mais alunos se concentrarem com menos alturas, formando 
torres maiores em poucos centímetros de diferença, maior a densidade daquela 
região”. 

De acordo com os resultados, apenas a Dupla 3 não apresentou a resposta 

esperada, se equivocando na descrição. As demais duplas conseguiram explicar o 

sentido de uma região com grande densidade. 

A hipótese foi de que os estudantes pudessem entender melhor os quartis18 e 

elevar o nível de respostas para a variabilidade, inseridos no contexto de determinar 

as regiões de maior e menor densidade e a quantidade de pontos por cada quarto 

com os respectivos percentuais. 

Apesar de todas as duplas determinarem que em cada quarto do dot-boxplot 

haveria 15 pontos e que representavam 25% dos dados, a tarefa de determinar os 

quartis foi de difícil compreensão para os estudantes, de posse apenas das dicas do 

passo-a-passo (Figura 31).  

                                                           
18

 Segundo Coutinho e Miguel (2008), podemos fazer analogia ao método utilizado na determinação 
da mediana para a atividade de determinar os quartis, considerando a mediana de cada metade dos 
dados sem termos que recorrer aos métodos das fórmulas, comumente encontrados em livros 
didáticos. Essa ideia foi levada em consideração nas instruções para a determinação dos quartis 
(Figura 31).  
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Figura 31 – Instruções para a construção do dot-boxplot 

 

Essa dificuldade é bastante compreensível uma vez que na posição dos 

quartis vários valores podem coincidir, deixando confusos os estudantes para dirimir, 

qual é a observação que realmente divide os dados nos quartos.  

Na pesquisa de Silva, Kataoka e Cazorla (2014) os sujeitos, influenciados 

pelas posições dos segmentos que determinou os quartis sobre empilhamento de 

pontos, tiveram dificuldades em apresentar a densidade de cada quarto do dot-

boxplot, numa atividade similar, adaptada para a nossa pesquisa. 

Na atividade da nossa pesquisa, os valores dos 1º, 2º e 3º quartis19 no gráfico 

foram, respectivamente, 163,5 cm, 169 cm e 173 cm, no entanto, de acordo o 

exposto a seguir (Figura 32), três das quatro duplas apresentaram dificuldades na 

construção do novo gráfico.  

                                                           
19

 Uma técnica que pode ser utilizada na determinação dos quartis (COUTINHO; MIGUEL, 2008), 
consiste na divisão da quantidade de elementos N do conjunto de dados por 4. Para N=4k, ou seja, 
uma quantidade de elementos que dividida por 4 tem resultado exato, teremos k elementos antes do 
primeiro quartil, k elementos entre o primeiro e o segundo quartil (ou mediana), k elementos entre o 
segundo e o terceiro quartil e k elementos após o segundo quartil. Nesse caso o 1º, 2º e 3º quartil 
serão determinados, respectivamente, pela média aritmética dos elementos que ocupam as seguintes 

posições: 
 

 
 e 

 

 
  ; 

 

 
 e 

 

 
  ;  

 

 
  e  

 

 
  . Considerando os 60 dados utilizados na Atividade 5, 

temos 4 grupos de 15 dados, sendo os 1º, 2º e 3º quartis determinados pela média aritmética entre o 

15º e o 16º elemento (
       

 
      ), entre o 30º e o 31º elemento (

       

 
    ) e entre o 45º e 

46º elemento (
       

 
    ), respectivamente.  
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Figura 32 – Dot-boxplots construídos pelas quatro duplas. 

Podemos observar que as Duplas 2, 3 e 4 posicionaram, corretamente, o 

primeiro quartil entre dois empilhamentos de pontos. Essa posição é em 163,5 cm, 

entre as alturas de 163 cm (15ª posição) e 164 cm (16ª posição). 

As duas primeiras duplas posicionaram, corretamente, os segmentos do 

segundo e o terceiro quartil sobre empilhamentos. Esses empilhamentos referem-se, 

respectivamente, às alturas de 169 cm (da 29ª à 33ª posição) e 173 cm (45ª e 46ª 

posições). Dessa forma, as duas primeiras duplas traçaram o segmento de cada 

quartil sobre o respectivo empilhamento no qual se encontra o valor desse quartil, a 

saber: 169 cm, entre a 30ª e 31ª posição, para o segundo quartil ou mediana e; 173 

cm, entre a 45ª e 46ª posição, para o terceiro quartil. 

Já as Duplas 3 e 4 traçaram o segmento de cada quartil no espaço 

imediatamente após os empilhamentos como se tentassem não passar sobre estes. 

Porém, esse procedimento alterou a posição dos quartis e acabou por deixar os três 

últimos quartos com, respectivamente, 18 pontos, 13 pontos e 14 pontos. Ou seja, 

não se trata de 15 pontos em cada um desses quartos, nem tampouco de 25% dos 

dados, como respondido por todos na atividade anterior a esta.  

Atribuímos essa diferença entre as respostas dos estudantes e o que 

efetivamente está representado no gráfico ao fato de saberem que deveria haver um 

total de 60 dados, distribuídos equitativamente em quatro quartos do dot-boxplot. 

Isso pode ter influenciado no acerto do número e do percentual de pontos em cada 
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um dos quartos, por raciocínio proporcional, sem necessidade de contar pontos no 

gráfico. Já que contando os pontos as respostas seriam diferentes. 

Os estudantes tiveram dificuldade em posicionar os quartis para um número 

par de dados, como apontado por Bakker et al. (2005) afirmando que podem se 

confundir na divisão de um número par de dados em quatro grupos de tamanhos 

iguais e até professores podem não entender a forma pela qual os quartis dividem 

os dados. Além disso, afirmam que a mediana não é tão intuitiva quanto parece. 

A Atividade 5, parte G, solicitava a descrição da altura dos 60 colegas 

dispostas no dot-boxplot. As expectativas de respostas, de acordo com os níveis da 

Taxonomia SOLO, são apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5 – Expectativas de respostas da Atividade 5G, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefa Nível e resposta esperada 

5G) Descrever 
a altura dos 60 
estudantes a 
partir da 
construção e 
leitura o dot-

boxplot. 

(0) Qualquer resposta que não expresse variabilidade, por exemplo, indicar apenas 
a mediana ou uma frequência. 

(1) Respostas com um único aspecto de variabilidade como valor máximo e 
mínimo, amplitude ou outros intervalos como o modal clump, o IQR e os quartos, 
percentual de pontos por intervalo e utilização de termos como: “maioria”, “mais”, 
“varia”, “muitos”, “concentração”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor máximo e 

mínimo com a amplitude e outros intervalos como o “modal clump”, quantidades ou 

percentuais de pontos no IQR ou nos quartos para justificar os termos utilizados na 

descrição da variabilidade. 

 

Na Tabela 9 expomos os resultados dos níveis de respostas apresentados 

pelos estudantes na Atividade 5G, para descrever a altura dos 60 colegas: 

 

Tabela 9 – Desempenho na leitura de dados, a partir dot-boxplot construído, Atividade 5G 

Dupla Altura 

1 1 

2 0 

3 1 

4 1 

Nessa atividade nenhuma das duplas ultrapassou o nível Uniestrutural, no 

qual apresentaram respostas utilizando os intervalos de cada quarto, tentando 
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determinar a média de altura de cada quarto, identificando os quartos de maior e 

menor densidade ou expressando um pequeno intervalo central; como podemos ver 

a seguir: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “Na 1ª parte a maioria mede 1,59. Na 2ª mede entre 1,64 
a 1,66, 3º é de 169 e 170, na última, varia de 1,74 a 1,83”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “Tentamos tirar a média de cada grupo [quarto] para 
identificar o mais alto e o mais baixo”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “O 3º quarto ficou com altura maior [concentração, com 
maiores empilhamentos] que os demais e o 4º quarto com a menor altura”. 

 Dupla 4 (resposta escrita): “A altura continua em uma média de 1,69 a 1,70, sendo a 
segunda a maior concentração de alunos”. 

Fazendo uma confrontação entre os níveis de respostas da Atividade 3, que 

solicitou descrever as alturas no mesmo dotplot utilizado na Atividade 5, sobre o qual 

foi construído o dot-boxplot, vemos que não houve melhora, aliás, a Dupla 4 regrediu 

do nível Multiestrutural para Uniestrutural, já que anteriormente apresentou uma 

resposta idêntica a atual, acrescida dos valores máximo e mínimo: “Apresentou 152 

cm e 188 cm como maior e menor medidas, respectivamente” (Dupla 4). 

O fato de termos apresentado apenas um passo-a-passo para a construção 

do dot-boxplot, sem ensinar conceitos básicos relacionados ao boxplot (amplitude 

interquartílica e quartis, por exemplo) dificultou o entendimento dos estudantes para 

a descrição dos dados no gráfico. O valor do primeiro quartil, por exemplo, é 163,5 

cm, um valor de altura que não consta nos dados do dot-boxplot, pois se trata da 

média entre 163 cm e 164 cm. 

Podemos inferir que duas das quatro duplas não conseguiram estabelecer 

relação entre o cálculo do número e dos percentuais de pontos dos quartos e a 

atividade de interpretação visual do gráfico. Além disso, quando descreveram a 

altura do grupo, nenhuma das duplas se referiu aos percentuais de pessoas por 

intervalos de alturas entre os quartis. 

6.3.4 Níveis de respostas para a variabilidade a partir da distribuição dos dados no 

boxplot 

Analisaremos agora as respostas dos estudantes para a variabilidade a partir 

da leitura de boxplot que não apresenta pontos em sua configuração, como o dot-

boxplot da Atividade 5. 
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Observamos que, enquanto os pontos (empilhados ou não), tanto no dotplot 

quanto no dot-boxplot, correspondem às frequências; os quartos dos boxplots não 

têm relação direta com as frequências, apenas demarcam os pontos de corte que 

dividem os quartos (LEM et al., 2013). No boxplot os valores individuais ou 

empilhados não aparecem, e isto é apontado por Bakker et al. (2005) como uma 

característica que gera dificuldades para os estudantes interpretá-lo. 

No Quadro 6 apresentamos as expectativas de respostas de acordo com os 

níveis da Taxonomia SOLO. 

Quadro 6 – Expectativas de respostas da atividade 6, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefas Nível e resposta esperada 

6A Descrever o 
número de 
horas/noite que 
50 estudantes 
gostariam de 
dormir.  

6B Descrever o 
número de 
animais de 
estimação de 51 
pessoas. 

(0) Qualquer resposta que não expresse variabilidade, por exemplo, expressar só 
a mediana ou um quartil. 

(1) Respostas com um único aspecto de variabilidade como valor máximo e 
mínimo, amplitude ou outros intervalos como, o IQR e os quartos, percentual de 
algum intervalo e uso de termos como: “maioria”, “mais”, “varia”, “muitos”, 
“concentração”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor máximo e 
mínimo com a amplitude e outros intervalos como o IQR; expressem quantidades 
ou percentuais dos dados no IQR ou nos quartos para determinar mais ou menos 
densidade na descrição da variabilidade e comparar com outros intervalos. 

Na Atividade 6 foi solicitado, inicialmente, analisar dois boxplots para 

descrever o número de horas por noite que 50 jovens gostariam de dormir (6A) e o 

número de animais de estimação de 51 pessoas com a presença de dois outliers 

(6B).  

O objetivo dessa atividade foi de verificar quais estratégias do raciocínio de 

variabilidade surgiriam para descrever as distribuições, como a utilização do 

intervalo interquartílico no boxplot. Na Tabela 10 apresentamos os níveis de 

respostas nas duas atividades. 

Tabela 10 – Desempenho na leitura de dados, a partir de dois boxplots, Atividade 6 

Duplas Número de horas para dormir Número de animais 

1  1 0 

2  1 1 

3  2 0 

4  2 1 
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Para a Atividade 6, parte A, as duplas deram respostas que traziam aspectos 

da variabilidade como a utilização do intervalo interquartílico e outros intervalos do 

gráfico além de expressões tais como: “maior”, “metade”, “como um todo”. Vemos, 

nas respostas apresentados a seguir, que classificamos nos níveis Uniestrutural e 

Multiestrutural: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “Mais da metade gostariam de dormir entre 9 às 12hrs. 
Sendo que a outra metade prefeririam 8hs”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “A maior coluna (que representa a quantidade de 
pessoas) está entre 8 – 10”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “Eles gostavam de dormir das 8 às 10 horas, sendo que 
uma pequena parte preferiu as 9 horas, outros preferiram das 7 às 8 e outros de 10 
à12”. 

 Dupla 4 (resposta escrita): “Como um todo, os alunos escolheram dormir de 8 a 10 h 
por noite, estando dividido igualmente das 8 até as 9, e logo em seguida das 9 até as 
10 h”. 

Notamos que nas respostas não há referências a percentuais de estudantes 

por intervalos, mas o fato de citarem mais de um desses intervalos nos fez classificar 

as duas últimas respostas no nível Multiestrutural. 

Uma observação a ser feita na resposta da Dupla 3 sobre a expressão “uma 

pequena parte preferiu às 9 horas” é que pode estar relacionado ao fato de a linha 

da mediana (9 h), estar destacada com espessura bem maior em relação aos outros 

quartis e ao restante do gráfico, mostrado na Figura 16 da seção 5.5. Apesar de 9 

ser um valor pontual, parece que a dupla viu ali uma “pequena faixa central”. 

Na Atividade 6, parte B, foi apresentado o boxplot do número de animais de 

estimação, no qual apareciam dois valores discrepantes ou outliers no gráfico, 

apresentado na Figura 17 da seção 5.5. Nesta atividade o nível máximo para as 

respostas foi o Uniestrutural, apresentando o intervalo interquartílico, como veremos 

nas respostas das duplas: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “A maioria das pessoas possui no mínimo 3 animais, e no 
máximo 6”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “A maior coluna está de 1 – 3. Há pessoas com até 6 
animais em casa”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “De 51 pessoas, 16 delas tem entre 1 à 3 animais de 
estimação em casa. Já as 35 pessoas restante tem entre 7 à 9 animais em suas 
casas”. 

 Dupla 4 (resposta escrita): “Conforme as informações do gráfico, as pessoas 
possuem de 1 a 3 animais, ou nenhum deles como a menor possibilidade. Podendo 
chegar entre 1, 2 e 3 animais. Uma observação é que podem existir números a mais, 
porém os picos ficam entre 1 e 3”. 
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O fato de apresentarmos o boxplot sem ensino prévio para o conceito de 

outliers e sua representação no gráfico gerou confusão e prejudicou as respostas 

dos estudantes. A exemplo da Dupla 3, que interpretou os números que 

identificavam os outliers como os valores da variável (a pessoa de posição 19, que 

tinha 7 animais e a pessoa que ocupava a posição 16, que tinha 9 animais) para 

dizer que “já as 35 [19+16] pessoas restantes tem entre 7 à 9 animais em suas 

casas”. Isso pode justificar o fato da queda nos níveis de resposta. 

Devemos observar que apesar de a escala estar de dois em dois e, portanto, 

os valores do 1º e 3º quartil não estarem presentes no gráfico, isso não foi um 

obstáculo para nenhuma das duplas, visto que conseguiram identificar de forma 

correta e anotar o número 1 e o número 3 para esses quartis. 

Comparando o desempenho nas tarefas de descrição da variabilidade com o 

dotplot (Atividade 3), com o dot-boxplot (Atividade 5G), podemos inferir que, o 

boxplot da Atividade 6A facilitou a apresentação de respostas com o intervalo 

interquartílico em relação aos demais gráficos e melhorou o nível das respostas das 

Duplas 3 e 4, de Uniestrutural na Atividade 5 para Multiestrutural na atividade 6A, 

levando-se em conta a diferença entre as variáveis de cada questão. Já o dotplot, 

mostrou favorecer mais o aparecimento de respostas com os valores máximos e 

mínimos em relação ao dot-boxplot e ao boxplot.  

6.3.5 Níveis de respostas para a variabilidade na comparação de grupos a partir do 

dotplot 

Analisaremos agora as respostas dos estudantes para a variabilidade na 

comparação de uma mesma variável (altura, perímetro cefálico, ou idade da primeira 

paternidade e maternidade) para grupos diferentes (gêneros masculino e feminino), 

com o apoio do dotplot. No Quadro 7 apresentamos as expectativas de respostas 

para essas duas atividades, de acordo com os níveis de Taxonomia SOLO. 
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Quadro 7 – Expectativas de respostas das atividades 7 e 8A, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefas Nível e resposta esperada 

7.1 Comparar a altura 
dos meninos e 
meninas da turma. 

7.2 Comparar o 
perímetro cefálico dos 
meninos e meninas da 
turma. 

(0) Respostas que não expressem variabilidade. Comparar as modas das 
variáveis ou falar de alturas ou PC pontuais, por exemplo. 

(1) Comparar com um único aspecto da variabilidade como valor máximo e 
mínimo, amplitude ou outros intervalos como o “modal clump”, IQR, 
intervalos de maior ou menor concentração de pontos para meninos e 
meninas e expressões como: “maioria”, “varia mais que”, “mais 
concentrado”, “mais espalhado”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los 
para fazer a comparação. 

(3) Respostas que estabeleçam, por exemplo, relações entre o valor 
máximo e mínimo com a amplitude e outros intervalos como o “modal 
clump”, IQR, áreas de menor e maior densidade para comparação da 
variabilidade entre os gêneros. 

8A Comparar as 
idades de 200 pais e 
200 mães quando 
tiveram o seu 1º filho. 

A Atividade 7 solicitava a construção de um dotplot com a altura e outro com o 

perímetro cefálico, ambos por gênero, a partir do quadro com os dados dos 60 

estudantes e a comparação do comportamento das duas variáveis por gênero. 

O objetivo foi de verificar quais as estratégias utilizadas para expressar o 

raciocínio de variabilidade na comparação da altura e do perímetro cefálico dos 

grupos por gênero. Antes os estudantes comparavam variáveis diferentes para um 

mesmo grupo, mas agora a tarefa é comparar o comportamento de uma mesma 

variável para grupos diferentes. Na Tabela 11 mostramos os níveis de respostas 

apresentados pelas duplas nessa tarefa. 

Tabela 11 – Desempenho na leitura de dados, a partir do dotplot construído na Atividade 7 

 

Observamos, de acordo com os resultados, que apesar de apenas as Duplas 

1 e 3 apresentarem uma das suas respostas no nível Multiestrutural, nenhuma das 

duplas deixou de apresentar aspecto da variabilidade nas suas respostas, 

alcançando, no mínimo, o nível Uniestrutural.  

Os estudantes perceberam que as medidas masculinas se concentravam 

mais à direita do gráfico enquanto as medidas femininas estavam mais à esquerda, 

com maior diferença nas alturas; utilizaram estratégias como o modal clump e; 

Dupla Altura Perímetro cefálico 

1 2 1 

2 1 1 

3 1 2 

4 - - 
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usaram expressões tais como: “mais altos”, “variam”, “maiores”, “concentração”, 

“densidade”, conforme podemos ver a seguir: 

 Dupla 1 (resposta escrita para a altura): “As meninas variam, porém a maioria possui 
entre 159 cm à 170 cm. Já os meninos estão entre 170 cm e 175 cm, o que mostra 
que eles são mais altos que as meninas”. 

 Dupla 1 (resposta escrita para o perímetro cefálico): “O das meninas, a medida geral 
é de 55 e 56 cm e dos meninos a grande maioria o perímetro cefálico é de 58 cm”. 

 Dupla 2 (resposta escrita para a altura): “Percebemos que há meninos maiores que 
meninas em sua maioria”. 

Áudio: “Os homens são mais altos do que as mulheres... Pra lá [à direita do gráfico], 
deu mais homens e cá [à esquerda do gráfico], deu mais mulheres”. 

 Dupla 2 (resposta escrita para o perímetro cefálico): “Que os meninos tem o 
perímetro cefálico maior que o das meninas. Isso pode estar relacionado com a 
altura”. 

Áudio: “... Porque cá, também, tem mais meninas, não é? 1, 2, 3,...” [contou os 
pontos da esquerda]. 

 Dupla 3 (resposta escrita para a altura): “Que os homens são mais altos que as 
mulheres. A densidade feminina é maior que a masculina, enquanto os homens 
sequer possuem picos de concentração expressivos”. 

Áudio: ... “A densidade masculina é bem menor... A altura feminina, também, é mais 
concentrada do que as dos homens. Os homens não têm nenhum pico realmente 
grande. A maior concentração que tem é a de 1 e 70 que só tem 3.” [Frequência 
pequena de homens com alturas iguais. Dispersão maior na altura dos homens]. 

 Dupla 3 (resposta escrita para o perímetro cefálico): “Desta vez não houve grande 
diferença entre a distribuição de ambos, com os homens atingindo grande 
concentração na marca de 58 e com números mais altos comparados à elas, que 
concentraram de 54 a 56 de forma majoritária, formando grupos maiores”. 

Na Atividade 8, parte A, foi solicitado que os estudantes analisassem, em 

dotplots separados numa mesma folha de papel, a idade em que 200 mães e 200 

pais tiveram o seu primeiro filho e comparassem o comportamento da variável, por 

gênero. 

O objetivo desta atividade foi verificar quais estratégias utilizadas para 

expressar o raciocínio de variabilidade na comparação das idades entre os grupos. 

Na Tabela 12 podemos verificar os resultados quanto ao nível de resposta para cada 

dupla nessa atividade:  

     Tabela 12 – Desempenho na comparação de dados em dotplots separados, Atividade 8A 

Dupla Comparação das idades das mães e pais 

1 3 

2 2 

3 2 

4 - 
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Nos resultados de respostas para essa atividade, podemos notar que as 

duplas apresentaram os dois maiores níveis esperados, o nível Multiestrutural com 

as Duplas 2 e 3, e o nível Relacional com a Dupla 1. Para comparar o 

comportamento das variáveis os estudantes utilizaram intervalos do gráfico, o modal 

clump, áreas de maior e menor densidade, além de utilizarem expressões que 

denotam aspectos da variabilidade, tais como: “maioria”, “maior”, “minoria”, “mais 

jovens”, “mais velhos”, “mais dispersos”, “concentração”. Os sujeitos ainda tentaram 

explicar as causas da variabilidade fazendo inferências sobre os motivos de se ter 

ou não filhos em determinadas idades. Esses aspectos são mostrados nas suas 

respostas, como segue: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “Enquanto a maioria das mães tiveram os seus primeiros 
filhos com 18 à 22, no caso dos pais mudou um pouco, a maioria está entre 23 a 25 
anos. Sendo que a minoria das mães tiveram com 29 a 36. E os pais tiveram de 33 a 
37. Em alguns casos a uma grande diferença entre eles, por ex. teve várias mães aos 
16 anos, enquanto apenas um pai teve aos 16. E no outro caso, 2 mães tiveram seus 
filhos aos 32, e já a quantidade de pais foi bem mais (11)”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “Relacionando os dois gráficos podemos perceber que as 
mulheres tiveram filhos mais jovens que os homens. Pois a partir de uma certa idade 
mais avançada, as mulheres tendem a ter menos filhos que os homens, devido a 
baixa taxa de fertilidade e riscos na gravidez, porém também a maioria dos homens 
tendem a ter filhos quando mais jovens”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “Pela observação concluímos que os homens são bem 
mais dispersos quanto a idade dos filhos [para ter filhos], podendo também afirmar 
que eles buscam parceiras mais novas e sua atividade, embora baixa, não se perde, 
enquanto as mulheres possuem grande concentração entre 17 – 23 anos, idade 
média em que elas ainda não buscam trabalho e etc., mas com o início das 
ocupações a atividade tende a cair”. 

No áudio da Dupla 2 consta que uma faixa de idade na qual poucas mulheres 

tiveram o seu primeiro filho: “A minoria tem filho de 31 a 40 anos, porque elas não 

ficam tão férteis assim”. Essa dupla também indica a faixa de idade em que se 

concentra a maioria dos homens quando tiveram o seu primeiro filho: “dos 19 aos 32 

anos tem mais”. Isso influenciou para que a resposta da dupla fosse classificada no 

nível Multiestrutural, já que a mesma foi complementada com a discussão dos 

estudantes.   

Na Atividade 4A, os estudantes descreveram as idades de 200 mães quando 

tiveram o seu primeiro filho. Já na Atividade 8A, utilizaram o mesmo gráfico da 

atividade anterior para estabelecer comparação das idades entre pais e mães. 

Analisando as estratégias de respostas nas duas atividades, notamos que são 

parecidas, com utilização de intervalos do gráfico, o modal clump, áreas de maior e 
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menor densidade, além de utilizarem as expressões que indicam variabilidade. 

Porém, traçando um comparativo entre os níveis de respostas da Atividade 8A e os 

níveis de respostas da atividade 4A, mostrado na Tabela 8 desta seção, concluímos 

que a Dupla 2 permaneceu no nível Multiestrutural, mas a Dupla 3 migrou do nível 

Uniestrutural para o Multiestrutural e; a Dupla 1 elevou o nível Multiestrutural para o 

Relacional. 

Podemos inferir, de acordo com os resultados da Atividade 7 e da Atividade 

8A, que as tarefas de comparação das variáveis por grupo contribuíram 

significativamente para o nível de respostas, em confrontação às atividades de 

descrição das variáveis. Além do mais, os níveis de respostas apresentados até aqui 

corroboram que a comparação, seja entre variáveis isoladas ou entre grupos, 

favorece o aparecimento de respostas com aspectos da variabilidade.  

Segundo Garfield e Ben-Zvi (2005) é importante analisar a variabilidade tanto 

dentro de um grupo quanto a variabilidade entre grupos para poder distingui-las. 

Como na pesquisa de Ben-Zvi (2004), os estudantes evoluem de comparar valores 

pontuais para comparar frequências e intervalos na comparação entre grupos. 

Observamos que das 19 respostas obtidas nas Atividades 1, 2, 3, 7 e 8A; que 

envolveram tarefas de comparação para os dados na forma tabular (lista) ou no 

dotplot, houve apenas uma resposta de nível Pré-estrutural, na Atividade 2, em que 

os dados estavam na forma tabular (lista). Das 18 respostas restantes, 11 foram de 

nível Uniestrutural, 5 de nível Multiestrutural e 2 de nível Relacional, sendo que 6 

das 7 respostas dos dois últimos níveis foram apresentadas para a representação 

dos dados no dotplot. 

6.3.6 Níveis de respostas para a variabilidade na comparação de grupos a partir do 

boxplot 

Analisaremos agora as respostas dos estudantes para a percepção da 

variabilidade a partir da análise do tempo de recuperação de 60 pacientes em três 

técnicas cirúrgicas distintas dispostas em três boxplots diferentes (Figura 20 da 

seção 5.5), além disso, foi solicitado identificar as medianas; os intervalos 

interquartílicos; comparar o tempo de recuperação das três técnicas e; escolher a 

melhor técnica cirúrgica supondo ser otimista. 
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Nessa atividade o objetivo foi verificar se os estudantes, após a sessão de 

ensino, saberiam ler a mediana e o intervalo interquartílico e quais medidas seriam 

utilizadas para comparar os grupos, já que poderiam utilizar o intervalo 

interquartílico, ou apenas a mediana; usar mínimo e máximo, amplitudes ou outros 

intervalos. 

Todas as duplas identificaram, corretamente, 6,5 dias; 9,5 dias e 8 dias para, 

respectivamente, as medianas da técnica A, B e C (Figura 33).  

 

Figura 33 – Respostas das duplas para a identificação das medianas. 

 

Já no cálculo do intervalo interquartílico em cada boxplot houve respostas 

diferentes por todas as duplas (Figura 34). 

 

Figura 34 – Respostas das duplas para o cálculo do intervalo interquartílico. 

Essas diferentes respostas se devem à ausência de grades (linhas 

horizontais) no gráfico, que pudesse relacionar cada quartil ao seu valor exato no 

eixo vertical em que constava o número de dias, obrigando os estudantes a fazerem 

aproximações. No entanto, apesar das diferentes respostas para o intervalo 

interquartílico, consideramos estas corretas por conta dos procedimentos adotados, 

em todas, calculando de forma aproximada a diferença entre o 1º e o 3º quartil. 

Quando solicitadas a escolher a melhor técnica cirúrgica, supondo serem 

otimistas em relação ao tempo de recuperação da mesma, as duplas responderam 

da seguinte forma: 
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 Dupla 1 (resposta escrita): “Técnica A, porque pode se perceber que é mais rápido o 
tempo de recuperação dos pacientes, que as outras técnicas”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “A técnica A. Pois mesmo a recuperação sendo demorada 
na minha concepção ela daria certo...”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “A, já que possui o menor tempo de recuperação (de 5,5 
dias a 7,5 dias), possui menor mediana e por ter uma abrangência maior possui mais 
crédito em seus dados, já que funcionou para a maior parte dos pacientes com 
densidade menor”. 

Todos escolheram a técnica A que tem o boxplot de maior variabilidade de 

tempo interno, porém de menor tempo relativo de recuperação. Apenas, a 

justificativa da Dupla 2 foi contraditória, com indício de que confundiu a maior 

amplitude de tempo no boxplot com o maior tempo de recuperação. 

No Quadro 8 apresentamos as expectativas de respostas para a Atividade 8B, 

item c, de acordo com os níveis de Taxonomia SOLO. 

 

Quadro 8 – Expectativa de resposta da atividade 8Bc, por nível da Taxonomia SOLO 

Tarefas Nível e resposta esperada 

8Bc) Comparar 
o tempo de 
recuperação 
das três 
técnicas 
cirúrgicas. 

(0) Respostas sem sentido, que não expressem variabilidade na comparação. 

(1) Comparar com um único aspecto da variabilidade como, valor máximo e 
mínimo, IQR, densidade nos quartos; usar expressões como: “varia mais que”, 
“mais concentrado”, “mais espalhado”. 

(2) Respostas com mais de um dos aspectos do nível 1, sem relacioná-los para 
fazer a comparação. 

(3) Respostas que expressem conhecimento de aspectos da variabilidade, a 
exemplo da amplitude, IQR, ou densidade nos quartos de cada boxplot, 
estabeleçam comparação entre eles percebendo que as maiores densidades não 
são dos boxplots que representam os menores tempos de recuperação, mas o 
contrário. 

Podemos observar, na Tabela 13, os níveis das respostas apresentadas pelas 

duplas na tarefa de comparação do tempo de recuperação de 60 pacientes para três 

diferentes técnicas cirúrgicas: 

Tabela 13 – Desempenho na leitura de dados no boxplot para comparar grupos, 
Atividade 8Bc 

Dupla Comparação de tempo 

1 1 

2 1 

3 2 

4 - 
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Os estudantes conseguiram perceber a variabilidade do tempo referente a 

cada tratamento representado nos boxplots, detectando em qual deles o tempo era 

mais disperso ou mais concentrado. Além disso, utilizaram expressões que denotam 

aspectos da variabilidade, tais como: “maior área”, “variados”, “menos espaço”, 

“mais tempo”, “menos tempo”, “mais demorada”, “concentração”. Esses aspectos 

são mostrados nas suas respostas, como segue: 

 Dupla 1 (resposta escrita): “A técnica A demorou menos dias para a recuperação, a 
técnica B é a que demorou mais tempo para se recuperar e a técnica C é a mediana, 
pois está entre as duas técnicas”. 

 Dupla 2 (resposta escrita): “Podemos perceber que o Boxplot B tem uma maior 
concentração de pessoas e a recuperação é em menos tempo”. 

Áudio: “M: Concentração maior é porque era menos espaço pra muita gente. Mas era 
a mesma quantidade de pessoas...”. 

 Dupla 3 (resposta escrita): “O „a‟ tem o tempo de recuperação mais equilibrado 
abrangendo maior  área [amplitude] que os outros, o que significa resultados 
variados, enquanto que o “B” e o “C” estavam mais concentrados e em maior número 
de dias possuem portanto recuperação mais demorada”. 

Áudio: “O A tem menos tempo, sendo que as pessoas estão mais espalhadas... O B 
está muito concentrado... 25% das pessoas tem recuperação de 5 e meio a 6 e meio 
[2º quarto do Boxplot A]. Dá uma margem legal pra a gente... Um menor tempo de 
recuperação. Mesmo estando espalhado, tem um tempo baixo de recuperação. O 
outro [Boxplot B] fica todo concentrado ali em 9”. 

A resposta Multiestrutural da Dupla 3 envolveu análise da variabilidade do 

tempo no boxplot, além da variabilidade do tempo relativo, contado no eixo vertical 

com o número de dias. 

Ideias já discutidas anteriormente (TVERSKY, 1997; LEM et al., 2013) dão 

conta que o eixo vertical tem supremacia sobre o eixo horizontal nas interpretações 

gráficas, porém, os boxplots apresentados nas atividades anteriores a essa, bem 

como os eixos da escala numérica, estavam posicionados na horizontal. Isso pode 

ter influenciado negativamente para a interpretação dos gráficos nessa atividade. 

Além do mais, antes analisavam um único boxplot, ao invés de três, e o fato de o 

eixo com os dados numéricos dos boxplots estarem dispostos na vertical, longe dos 

gráficos e sem as linhas de grade que ajudasse a encontrar o valor exato do eixo 

para cada quartil do boxplot, pode ter influenciado a não utilização de valores 

numéricos nas respostas escritas. 

Na Tabela 14 apresentamos de forma comparativa os resultados em todas as 

atividades envolvendo os dados coletados e os gráficos construídos pelos próprios 

sujeitos. 



117 
 

 

Tabela 14 – Comparativo do desempenho nas atividades envolvendo a construção de gráficos com 
os dados coletados pelos sujeitos 

D
U
P
L
A 

Ativ. 1 

Tabular (n=12) 

 Ativ. 2 

Tabular (n=60) 

 Ativ. 3 

Dotplot (n=60) 

 Ativ. 5 

Dot-boxplot 

(n=60) 

 Ativ. 7 

Dotplot (n=60) 

Comp. Gênero 

A PC C  A PC C  A PC C  A  A PC 

1 0 0 1  0 0 1  1 1 3  1  2 1 

2 - - -  - - -  0 0 1  0  1 1 

3 0 0 1  0 0 0  1 1 1  1  1 2 

4 0 0 1  0 0 2  2 2 1  1  - - 

A=Altura; PC=Perímetro Cefálico; C=Comparação 

Em geral, podemos afirmar que a coleta de dados e a construção dos dotplots 

permitiram explicitar as características da variabilidade dos dados. Apenas o uso do 

dot-boxplot não foi tão bem sucedido como esperávamos. 

Na Tabela 15 apresentamos de forma comparativa os resultados em todas as 

atividades envolvendo a leitura do dotplot e do boxplot prontos. 

Tabela 15 – Comparativo do desempenho nas atividades envolvendo a leitura de gráficos 

D 

U 

P 

L 

A 

Atividade 4 

Dotplot 

 Atividade 6 

Boxplot 

 Atividade 8A 

Dotplot 

 Atividade 8B 

Boxplot 

Idade de 
mães 

(n=200) 

Notas 

(n=200) 

 Nº de 
horas 

(n=50) 

Nº de 
animais 

(n=51) 

 Idade de Mães 

(n=200) / Pais 

(n=200) 

 Tempo 

n = 20 

1 2 2  1 0  3  1 

2 2 2  1 1  2  1 

3 1 2  2 0  2  2 

4 2 2  2 1  -  - 

Os resultados indicam que a leitura dos dotplots foi, de forma geral, bem 

sucedida. Os estudantes conseguiram chegar ao nível Multiestrutural, sendo que na 

comparação das idades uma dupla conseguiu chegar ao nível Relacional. Já o 

desempenho no boxplot não foi tão bem sucedido como no dotplot, mas isso é 

explicado pela condução da própria atividade, que poderá ser aperfeiçoada para 

futuras aplicações. 

Comparando o desempenho dos estudantes nas atividades que envolveram a 

coleta de dados e a construção de gráficos com as atividades que envolveram 

apenas a leitura podemos concluir que os estudantes foram mais bem sucedidos na 

percepção de variabilidade nos dotplots prontos. 
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Observamos que isso deve ser analisado com cuidado, pois a leitura foi após 

a construção do dotplot com dados coletados, ou seja, os estudantes formaram os 

conceitos durante a construção. Uma outra questão é a própria construção do 

dotplot. Na comparação das idades das mães e dos pais, por exemplo, os dois 

dotplots já estavam prontos, na mesma escala, na mesma página; enquanto que o 

dotplot por gênero construído pelos sujeitos, distinguia os gêneros apenas pela cor, 

porém, num mesmo dotplot. O empilhamento num mesmo valor, apesar das cores 

diferentes, parece não ser tão eficiente, quanto os dotplots separados.  

Estes resultados, de certa forma, eram esperados, pois o ideal é a construção 

de vários gráficos, uma atividade muito cansativa que requer o uso de ferramentas 

tais como o ambiente virtual AVALE-EB, por exemplo. 

Nas atividades, os estudantes conseguiram atingir quatro aspectos da 

formação do conceito de variabilidade (GARFIELD; BEN-ZVI, 2005): 

desenvolvimento de ideias intuitivas de variabilidade, descrição e representação da 

variabilidade, uso da variabilidade para fazer comparações e a consideração da 

variabilidade como parte do pensamento estatístico. Esses aspectos foram, também, 

detectados nas atividades dos professores na pesquisa de Silva (2007) que 

envolveu a interpretação da média e do desvio padrão. 

O contexto da pesquisa envolveu os estudantes na construção e interpretação 

(ou apenas interpretação) de gráficos que não reconheciam previamente, mas se 

familiarizaram, de certo modo. Nas leituras desses novos gráficos eles precisaram 

mobilizar aspectos do letramento ao interpretar novas formas de representação 

gráfica, o que pode implicar em aumento de conhecimento estatístico que 

impulsiona a capacidade de fazer questionamentos críticos, ter postura crítica e, 

consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do letramento estatístico dos 

mesmos.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
 

Os nossos anseios frente as dificuldades apresentadas por estudantes sobre 

conceitos estatísticos, em especial, aqueles concernentes à variabilidade e à 

necessidade de pesquisa para compreender e contribuir com seu ensino e 

aprendizagem, nos levaram a investigar quais as contribuições da utilização do 

dotplot e do boxplot na aprendizagem do conceito de variabilidade estatística por 

estudantes do Ensino Médio. 

Os sujeitos da nossa investigação, oito estudantes de uma escola pública que 

não conheciam os gráficos dotplot e boxplot, nem medidas de dispersão, 

participaram de uma sequência de ensino com um conjunto de oito atividades das 

quais cinco utilizaram dados de altura e perímetro cefálico, coletados pelos próprios 

estudantes.  

Com essas oito atividades, sendo que apenas a última foi realizada após uma 

sessão de institucionalização de conceitos estatísticos, buscamos responder à 

seguinte questão de pesquisa: Quais as contribuições da utilização do dotplot e do 

boxplot para a aprendizagem da variabilidade estatística por estudantes do Ensino 

Médio? 

Buscamos, além de descrever como aconteceu a aprendizagem dos 

estudantes de acordo com os níveis de respostas da Taxonomia SOLO, fazer 

algumas comparações das suas interpretações para a variabilidade diante das 

formas de apresentação dos dados (em lista, no dotplot e no boxplot) ou da 

característica da atividade (descrever ou comparar o comportamento das variáveis 

dentro ou entre grupos) no intuito de encontrar elucidações para o nosso 

questionamento.  

  Na pesquisa de Silva, Kataoka e Cazorla (2014), em que os sujeitos eram 

professores do Ensino Básico, os gráficos foram construídos por eles a partir dos 

dados já dispostos na forma tabular (lista). No nosso estudo, após o reconhecimento 

da necessidade da pesquisa, os estudantes coletaram os dados para essas tarefas, 

familiarizando-se com as fontes de informação que, segundo Gal (2002), podem 

contribuir para o conhecimento de contexto visando despertar a capacidade de fazer 

questionamentos críticos sobre a confiabilidade de uma pesquisa e, 

consequentemente, colaborar para o letramento estatístico dos estudantes. 
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O aumento no tamanho da amostra, da Atividade 1 para a Atividade 2, não 

influenciou para o aparecimento de respostas que denotassem variabilidade, pois os 

estudantes apenas utilizaram a média para descrever o conjunto de dados. 

Na Atividade 4, em que os estudantes descreveram idades e notas escolares 

dispostas em dotplots, as duplas conseguiram as melhores respostas para esse tipo 

de tarefa, como na pesquisa de Silva, Kataoka e Cazorla (2014). Nessa atividade, 

houve a maior regularidade no nível de respostas Multiestrutural e uma das 

estratégias utilizadas por todas as duplas para expressar a variabilidade foi o modal 

clump, também identificado por sujeitos de outros estudos (KONOLD et al., 2002; 

SILVA et al., 2010; SILVA; KATAOKA; CAZORLA, 2014). 

A atividade de construção e utilização do dot-boxplot para descrever a altura 

do grupo não melhorou da forma esperada o nível de respostas dos estudantes, 

porém, eles identificaram os quartos de maior e menor concentração dos dados e, 

além disso, foi por meio desse gráfico que formaram as suas ideias para interpretar 

o boxplot nas outras atividades. Apesar de não passarem, inicialmente, por uma 

sessão de ensino com ênfase nos quartis, os estudantes interpretaram o boxplot 

fazendo referência ao dot-boxplot e conseguiram dar respostas com utilização do 

intervalo interquartílico, sem dar muita atenção ao valor máximo e mínimo, que 

foram mais evidenciados nas respostas de interpretação com o dotplot.  

Para a descrição e representação da variabilidade, Garfield e Ben-Zvi (2005) 

afirmam que representações gráficas diferentes podem revelar aspectos diferentes 

da variabilidade nos dados e mostrar como as coisas variam, podendo ajudar no 

foco de características globais da distribuição. Nesse sentido, considerando as 

representações dos dados no dotplot e no boxplot alguns estudantes passaram de 

apontar modal clump a apontar os intervalos interquartílicos, ou seja, mudaram de 

descrever intervalos centrais para descrever 50% dos dados, por conta das duas 

formas de representação. 

A análise da variabilidade entre grupos e dentro dos grupos para fazer 

comparação, apontada por Garfield e Ben-Zvi (2005) como uma das formas de 

conhecimento ou de desenvolvimento do conhecimento sobre a variabilidade 

mostrou-se eficiente para esse propósito, visto que na nossa pesquisa apareceram 

aspectos da variabilidade nas respostas de todas as atividades envolvendo a 

comparação.   
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Na comparação do tempo de recuperação de três técnicas cirúrgicas entre 

grupos diferentes por meio de três boxplots, apesar de apontarem a variabilidade, os 

estudantes não alcançaram o mesmo nível das respostas dadas quando a tarefa era 

com a disposição dos dados no dotplot. A ausência das linhas de grade nos 

boxplots, que poderiam ajudar a encontrar o os valores exatos na escala numerada 

na vertical pode ter interferido. Além disso, os boxplots analisados pelos sujeitos 

antes dessa tarefa tinham escala na horizontal. No entanto, o fato de essa atividade 

ter acontecido após a sessão de ensino influenciou para que identificassem, às 

vezes de forma aproximada, o primeiro e o terceiro quartil, a amplitude interquartílica 

e a mediana. 

Os resultados desse estudo foram parecidos com os resultados da pesquisa 

de Silva, Kataoka e Cazorla (2014), em que os sujeitos foram professores do Ensino 

Básico, prevalecendo a maior parte de todas as respostas para as atividades que 

envolveram a forma tabular (lista) no nível Pré-estrutural e a maior parte das 

respostas para as atividades que envolveram o dotplot ou o boxplot nos níveis 

Uniestrutural e Multiestrutural. Esses resultados nos permitiram inferir que a 

representação dos dados no dotplot ou no boxplot contribuiu para a aprendizagem 

da variabilidade e, além disso, favoreceu o aumento do nível de resposta em relação 

à apresentação dos dados em lista. 

Alguns estudantes tentavam explicar que não existia covariação entre a altura 

e o perímetro cefálico nas respostas das atividades de comparação da variabilidade 

dessas duas variáveis. O fato de terem coletado os dados da altura e do perímetro 

cefálico, sabendo que eram dados das mesmas pessoas, e de construírem 

simutaneamente os dois gráficos durante a Sequência de Ensino, permitiu  aos 

sujeitos perceberem a ausência de covariação. 

A sessão de ensino contribuiu para que os estudantes viessem a reconhecer 

alguns conceitos estatísticos, já que aplicaram os conhecimentos adquiridos na 

última atividade, e a sua concomitância com as atividades que envolveram coleta, 

apresentação e discussão sobre os dados coletados contribuiu para o 

desenvolvimento do letramento estatístico dos mesmos. Eles apontaram a 

necessidade de dados para caracterizar um grupo de estudantes, interpretaram 

novas formas de representação de dados e passaram a utilizar outras estratégias, 

que não a média, para caracterizar um conjunto de dados, revelando aspectos do 
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letramento e aspectos do conhecimento estatístico, que levam ao desenvolvimento 

do letramento estatístico. 

De acordo com os resultados apresentados, este trabalho contribuiu para que 

pudéssemos pensar nas características das atividades e representações gráficas 

que podem influenciar na aprendizagem da variabilidade, antes do ensino das 

medidas de dispersão. Ainda assim, os resultados aqui apresentados não podem ser 

generalizados, visto que foram obtidos em um grupo pequeno de estudantes. 

LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES FUTURAS 

O desempenho dos sujeitos foi melhor nas atividades de leitura dos dotplots 

prontos, ao invés daqueles construídos por eles. Contudo, nas atividades de 

construção dos gráficos, estes podem ter formado conceitos que os apoiaram nas 

atividades de leitura. 

Na comparação das idades em que 200 mães e 200 pais tiveram o seu 

primeiro filho, o fato de os dotplots estarem na mesma escala, alinhados numa 

mesma folha em que estava o enunciado, pode ter favorecido para que o 

desempenho dos estudantes fosse maior do que na comparação de altura e 

perímetro cefálico por gênero, em que os pontos que representavam os dados 

estavam dispostos e empilhados num mesmo dotplot, diferindo os gêneros apenas 

pela cor.  Empilhar os pontos e distinguir por cores não apresentou ser a melhor 

estratégia e é algo que pode ser observado de forma mais criteriosa futuramente.  

Neste caso, o ideal é construir mais gráficos, porém esta tarefa se torna 

cansativa, enfadonha e, por essa razão, recomendamos o uso de recursos 

computacionais, como o AVALE-EB, por exemplo, que gera boxplots, doplots e dot-

boxplots em questão de segundos, potencializando a aprendizagem. 

Comparar duas variáveis da mesma natureza, tais como a altura e o 

perímetro cefálico, mas com ordem de grandeza diferentes e utilização da mesma 

escala, pode induzir uma aparente variabilidade, tendo em vista que a ordem de 

grandeza e a discretização da variável perímetro cefálico a torna aparentemente 

mais homegênea, menos variável. Nestes casos seria interessante iniciar uma 

discusão sobre a variabilidade relativa para retirar a influência da escala ou trabalhar 

uma mesma variável para grupos diferentes como, por exemplo, número de filhos da 

mãe e número de filhos da avó materna.  
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A discretização dos dados é uma estrategia didática que pode « mascarar » a 

real natureza das variáveis contínuas e tornar complexa a compreensão dos quartis 

e mediana. Todavia, é complexo e enfadonho o tratamento de variáveis realmente 

contínuas, o que pode ser potencializado com os recursos computacionais. 

Trabalhar com a relação entre variáveis pode potencializar o ensino de 

funções, como modelo matemático que descreve a relação observada. Além disso, 

amplia o conceito de modelagem matemática para além das relações proporcionais 

aritméticas, geométricas, trigonométricas dentre outras de cunho determinísta. 

Os resultados permitiram inferir que os estudantes têm ideias intuitivas de 

variabilidade interpretando o boxplot, porém o fato de não procurarem os valores 

mínimo e máximo indica a necessidade de prévia instruçao desses conceitos. A 

introdução do dot-boxplot é uma opção para o ensino do boxplot, mas a forma como 

aplicamos deve ser repensada para outras atividades. 

Apesar de o tema variabilidade não aparecer nos PCN do Ensino 

Fundamental ou aparecer sutilmente nas orientações curriculares para o Ensino 

Médio do Brasil, reconhecemos que a sua presença como conteúdo de ensino nas 

escolas é importante para a melhor compreensão do mundo.  

Além disso, o fato de alguns estudantes chegarem ao Ensino Médio sem 

reconhecerem medidas de posição (como mediana e moda, por exemplo) pode 

sinalizar à escola rever prioridades quanto ao seu plano de ensino. 

Envolver os estudantes com o método estatístico, coletando, tratando e 

analisando dados potencializa a compreensão dos conceitos matemáticos e 

estatísticos (como as representações gráficas, medidas de tendência central e de 

dispersão) inerentes aos fenômenos que permeiam o cotidiano dos mesmos, dando-

lhes sentido. Ademais, o uso de outras representações graficas (não só o 

histograma) tais como o dotplot e o boxplot, que ainda não têm tanto espaço nas 

orientações curriculares ou livros didáticos do Ensino Médio, podem contribuir 

significativamente para a aprendizagem de conceitos concernentes à variabilidade 

nesse nível de ensino.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário de perfil dos sujeitos 

 

NOME________________________________________________________________________ 

1) Sexo: (  ) Masculino        (  )  Feminino 

2) Idade:_______(anos completos) 

3) Você acessa o laboratório de informática da escola? 
(  ) não    (  ) raramente   (  ) quase sempre (  ) sempre 
 

4) Acessa a Internet para estudar?(  ) não    (  ) raramente   (  ) quase sempre (  ) sempre 

5) Existe (m) disciplina (s) no curso que você gosta mais?     (   ) sim        (   ) não 

Qual (is)?________________________________________________________________ 
 

6) Se você respondeu sim na questão anterior, você gosta mais de alguma (s) disciplina (s) 

principalmente porque (marque apenas uma alternativa): 

a) (  ) O conteúdo da disciplina é muito importante/atrativo para a minha formação geral 
b) (  ) O conteúdo da disciplina é muito importante/atrativo para a minha vida 
c) (  ) A metodologia e os materiais didáticos tornam a (s) disciplina (s) atrativa (s) 
d) (  ) O (s) professor (es) é que torna (tornam) a (s) disciplina (s) atrativa (s)   
 
7) Durante a sua trajetória escolar você já havia estudado algum conteúdo de Estatística? 
 (  )  Sim     (  )  Não 
 

8) Dos termos abaixo, utilizados em Estatística, marque 1 para aqueles que você não 

conhece, 2 para aqueles que conhece e 3 para aqueles que você conhece e julga-se 

capaz de interpretar. 

(   ) Amostra (   ) Moda  (   ) Porcentagem 

(   ) População (   ) Média (   ) Proporção 

(   ) Variáveis (   ) Mediana (   ) Frequência 

(   ) Censo       (   ) Amplitude (   ) Gráfico de barras 

(   ) Variância  (   ) Percentil (   ) Gráfico de setores 

(   ) Desvio padrão (   ) Histograma (   ) Gráfico de pontos - dotplot 

(   ) Outros______________________________________________ 
 
9) Para você, a Estatística é útil para a sua vida? 
(  ) Não    (   ) Talvez    (  ) Um pouco    (  ) Bastante 
 
10) Justifique a sua resposta, dada na questão 9. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Ficha de coleta de dados de todos os estudantes. 
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APÊNDICE C – Banco de dados da turma 
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APÊNDICE D – Sequência de Ensino 

 

Nome(s):________________________________________________________________ 

Atividade 1 - Depois de conhecerem um pouco sobre o Homem Vitruviano, vocês utilizaram a trena 

e a fita métrica para medir, respectivamente, as alturas e os perímetros cefálicos seus e dos seus 

colegas. Os dados de 12 desses colegas estão apresentados no Quadro 1.   

Quadro 1 – Altura e perímetro cefálico de  

12 alunos do Ensino Médio 

Nome 
Altura 

Perímetro 
Cefálico 

Júlia 159 54 

      Agenor 187 57 

Luís 174 57 

Fábio 180 56 

Renato 169 61 

Luiza 165 56 

Joel 168 58 

Gabriel 170 57 

Mine 173 55 

Cristiane 165 58 

Stefane 166 57 

Daiana 152 54 

 

1.1)Observando o Quadro 1, descrevam a altura do grupo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.2) Observando o Quadro 1, descrevam o perímetro cefálico do grupo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.3) Observe a descrição que vocês fizeram da altura e do perímetro cefálico e comparem o 

comportamento dessas duas variáveis. Isso significa que vocês irão verificar o que a altura e o 

perímetro cefálico tem de semelhanças e o que tem de diferenças em suas medidas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 

Atividade 2 – Vejam, no Quadro 2, que agora temos a altura e o perímetro cefálico dos 60 colegas . 

Quadro 2 – Altura e perímetro cefálico de 60 alunos do Ensino Médio 

Nome Altura 
Perímetro 
Cefálico 

Nome Altura 
Perímetro 
Cefálico 

Nome Altura 
Perímetro 
Cefálico 

Carlito 177 59 Paula 169 57 Maxuel 170 57 

Agenor 187 57 Silvia 161 56 Víctor 188 58 

Fábio 180 56 Edna 159 53 Lucas 182 57 

Luís 174 57 Júlia 159 54 Carla 170 59 

Reinaldo 174 55 Carlos 173 54 Nina 164 59 

Renato 169 61 Stefane 166 57 Luan 178 58 

Gisele 167 51 Flávia 166 57 Alice 170 59 

Naomi 171 55 Acácia 177 55 Aloísio 166 56 

Cristiane 165 58 Marta 165 56 Ariela 157 54 

Ana 158 53 Ildo 172 58 Daiana 152 54 

Melane 169 56 Leona 160 53 Charles 171 56 

Kátia 166 56 Bruno 169 54 Arlete 169 57 

Lucia 154 52 Leandro 163 54 Marco 183 60 

Mine 173 55 Raí 163 55 Aílton 170 56 

Suzana 161 53 Emerson 175 54 Laiana 156 56 

Marília 164 55 Patrícia 167 56 Hélen 155 54 

Pâmela 164 54 Gabriel 170 57 Maíra 170 56 

Rodrigo 180 56 Joel 168 58 Luíza 165 56 

Júnior 176 58 Bárbara 170 55 Emile 159 55 

Sérgio 172 58 Andrei 175 58 Paloma 159 55 

 

2.1) Observando o Quadro 2, descrevam a altura do grupo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.2) Observando o Quadro 2, descrevam o perímetro cefálico do grupo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.3)Observe a descrição que você fez da altura e do perímetro cefálico e compare o comportamento 

dessas duas variáveis. Isso significa que vocês irão verificar o que a altura e o perímetro cefálico tem 

de semelhanças e o que tem de diferença em suas medidas.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 

Atividade 3 – Parte A .Vamos construir um gráfico de pontos, também chamado de dotplot para a 

altura dos 60 colegas que foram medidos por vocês. Para isto, representem cada colega com um 

ponto no papel milimetrado. Se houver mais de uma pessoa com a mesma altura, coloque um ponto 

para cada uma, de maneira a formar uma pilha de pontos (um acima do outro). 

3.1) A partir do dotplot, descrevam a altura do grupo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Atividade 3 – Parte B. Vamos construir um gráfico de pontos (dotplot) para o perímetro cefálico dos 

60 colegas. Para isto, representem cada colega com um ponto no papel milimetrado. Se houver mais 

de uma pessoa com o mesmo perímetro cefálico, coloquem um ponto para cada pessoa, de maneira 

a formar uma pilha de pontos (um acima do outro). 

3.1) A partir do dotplot, descrevam o perímetro cefálico do grupo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Atividade 3 – Parte C 
3.2) Utilizando os dois dotplots, comparem o comportamento dessas duas variáveis. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 – Parte D 
Para responder a atividade 2, vocês observaram as medidas do perímetro cefálico e da altura do 

grupo de colegas no quadro. Na atividade 3,  observaram os mesmos dados no dotplot. Para vocês, o 

fato de verem os dados no dotplot, ao invés do quadro, ajudou pouco, ajudou muito, atrapalhou ou 

não influenciou em nada a resolução da atividade 3? Justifiquem a resposta.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 

Atividade 4 – Parte A 

 Foi feita uma pesquisa com 200 mães para saber com que idade tiveram seu primeiro filho. Os dados 

encontram-se na Figura 2.

 

Figura 2 – Idade de 200 mães quando tiveram seu primeiro filho 

 

Descreva a idade das mães quando tiveram seu primeiro filho. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Atividade 4 – Parte B 
 
 Foram observadas as notas em Matemática de 200 alunos e os dados estão apresentados na Figura 
3. 

 

Figura 3 – Notas em Matemática de 200 alunos 

Descreva as notas em Matemática desses alunos. 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Idade da Mãe

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nota

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 
 

Atividade 5 – Vamos construir um novo gráfico, que vai ficar semelhante à Figura 4. 

 

Figura 4 – Modelo visual do novo gráfico 

 

a) Você já viu este gráfico?  (   ) Sim (   ) Não 

b) Se sim, onde você viu? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Você sabe o nome deste gráfico? (   ) Sim (   ) Não 

d) Se sim, qual é o nome? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) Você sabe interpretar esse gráfico? (   ) Sim (   ) Não 

f) Se sim, explique como interpretá-lo.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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NOME(S): 
_______________________________________________________________________________ 
 

Vocês sabem que cada ponto do dotplot em suas mãos representa cada um de vocês ou um colega 
com determinada altura. Para construir o novo gráfico, com os dados das alturas dos 60 estudantes 
medidos, sigam as instruções abaixo: 
Obs.: O eixo horizontal com as medidas das alturas será chamado de régua. 
 

a) Existe um ou dois pontos no dotplot que divide(m) o conjunto de pontos em dois grupos, 

cada grupo com a mesma quantidade de pontos do outro. Identifique esse(s) ponto(s) com 

um X a lápis. Caso sejam dois pontos, cada um pertencerá a um dos grupos na contagem.  

b) Caso o(s) ponto(s) seja(m) de um mesmo empilhamento (fileira de pontos que representam 

alunos de mesma altura), marque um segmento vertical (perpendicular à régua) saindo do 

traço da altura na régua, passando sobre todos os pontos do empilhamento até uma altura 

meio centímetro acima do maior empilhamento de todo o gráfico. 

c) Caso sejam dois pontos de empilhamentos diferentes, marque um traço na régua, entre as 

medidas das alturas e construa o segmento de reta vertical, a partir desse traço entre os 

empilhamentos, com a mesma altura descrita no item b. 

d) Observe o número de pontos que ficou na primeira metade. Quantos são? _______ Qual a 

porcentagem desses pontos em relação ao total de pontos? __________ 

e) Observe o número de pontos que ficou na segunda metade. Quantos são? _______ Qual a 

porcentagem desses pontos em relação ao total de pontos? __________ 

f) Para a primeira metade dos pontos, identifique o(s) pontos(s) que a divide em duas partes, 

sendo que cada parte deve ter a mesma quantidade de pontos. Proceda como nos itens “b” e 

“c”. 

g) Repita o mesmo procedimento para a segunda metade do total de pontos. 

h) Una os segmentos de reta obtidos nos itens “f” e “g”, de maneira que você deve ter obtido 

um retângulo a partir desses dois segmentos. 

i) A partir do retângulo (que agora vamos chamar de caixa), trace um segmento de reta até o 

valor da menor altura. Este segmento deve ser paralelo à régua. Feche este segmento de 

reta com um pequeno segmento perpendicular de aproximadamente 1 cm.  

j) A partir da caixa, trace um segmento de reta até o valor máximo de altura. Este segmento 

deve ser paralelo à régua. Feche este segmento de reta com um pequeno segmento 

perpendicular de aproximadamente 1 cm. 

Pronto! Verifique se o seu novo gráfico ficou parecido com a Figura 4.  



 
138 

  

 

 

Com o novo gráfico, responda as perguntas abaixo: 

5A) Quantos pontos ficaram no primeiro quarto? ____ Qual a porcentagem desses pontos? ____ 

5B) Quantos pontos ficaram no segundo quarto? _____ Qual a porcentagem desses pontos? ____ 

5C) Quantos pontos ficaram no terceiro quarto?______ Qual a porcentagem desses pontos? ____ 

5D) Quantos pontos ficaram no 4º  quarto? _____ Qual a porcentagem desses pontos? ____ 

5E) Observe a porcentagem de pontos em cada uma das 4 partes do gráfico. Pensando em densidade 

demográfica, em qual das 4 partes a densidade demográfica é maior? ______E qual é menor? ____ 

5F) O que significa uma região com uma grande densidade demográfica ? Dê sua resposta 

adaptando-a para a situação da altura dos colegas. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5G) A partir do novo gráfico, descreva a altura do grupo de colegas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
5H) Você sabe o nome desse novo gráfico?  
 
(   ) Sim. O nome é ___________________________ 

(   ) Não. Mas eu acho que o nome deveria ser _________________________ 
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 

Atividade 6 – Parte A 

Foi perguntado a 50 alunos universitários do curso de Psicologia quantas horas eles gostariam de 

dormir por noite e os resultados estão apresentados na Figura 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Número de horas que alunos universitários gostariam de dormir por noite. 
 
Observando a Figura 5, descreva o número de horas que estes alunos gostariam de dormir por noite. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Atividade 6 – Parte B 

Foi perguntado a 51 pessoas quantos animais de estimação tem em sua casa e os resultados estão 

apresentados na Figura 6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Número de animais de estimação de 51 pessoas. 

 
 
Observando a Figura 6, descreva o número de animais de estimação que estas pessoas tem. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

121110987

número de horas que gostaria de dormir

 

 

1086420

Número de animais de estimação

1619
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 
 

Atividade 7 – No Quadro 3 você tem os mesmos dados de altura e perímetro cefálico dos 60 colegas, 

mas foi adicionado a coluna gênero (masculino e feminino).  

Quadro 3 – Altura e perímetro cefálico de 60 alunos do Ensino Médio 

Nome 

 
Gênero Altura 

Perímetro 
Cefálico 

Nome 

 
Gênero Altura 

Perímetro 
Cefálico 

Nome 

 
Gênero Altura 

Perímetro 
Cefálico 

Carlito M 177 59 Paula F 169 57 Maxuel M 170 57 

Agenor M 187 57 Silvia F 161 56 Víctor M 188 58 

Fábio M 180 56 Edna F 159 53 Lucas M 182 57 

Luís M 174 57 Júlia F 159 54 Carla F 170 59 

Reinaldo M 174 55 Carlos M 173 54 Nina F 164 59 

Renato M 169 61 Stefane F 166 57 Luan M 178 58 

Gisele F 167 51 Flávia F 166 57 Alice F 170 59 

Naomi F 171 55 Acácia F 177 55 Aloísio M 166 56 

Cristiane F 165 58 Marta F 165 56 Ariela F 157 54 

Ana F 158 53 Ildo M 172 58 Daiana F 152 54 

Melane F 169 56 Leona F 160 53 Charles M 171 56 

Kátia F 166 56 Bruno M 169 54 Arlete F 169 57 

Lucia F 154 52 Leandro M 163 54 Marco M 183 60 

Mine F 173 55 Raí M 163 55 Aílton M 170 56 

Suzana F 161 53 Emerson M 175 54 Laiana F 156 56 

Marília F 164 55 Patrícia F 167 56 Hélen F 155 54 

Pâmela F 164 54 Gabriel M 170 57 Maíra F 170 56 

Rodrigo M 180 56 Joel M 168 58 Luíza F 165 56 

Júnior M 176 58 Bárbara F 170 55 Emile F 159 55 

Sérgio M 172 58 Andrei M 175 58 Paloma F 159 55 

 

 

Atividade 7 – Parte A. Utilizando o papel milimetrado e hidrocor, construa o dotplot para a altura 

dos 60 colegas, utilizando cores diferentes para representar as meninas e os meninos.  

A partir do dotplot, compare a altura dos meninos e das meninas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Atividade 7 – Parte B. Utilizando o papel milimetrado e hidrocor, construa o dotplot para o 

perímetro cefálico dos 60 colegas, utilizando cores diferentes para representar as meninas e os 

meninos.  

A partir do dotplot, compare o perímetro cefálico das meninas e dos meninos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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NOME(S): _____________________________________________________________________ 
 

Atividade 8 – Parte A (Adaptada do Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics 

Education -GAISE)    

Observe a Figura 7, que apresenta a idade com que as 200 mães tiveram seu primeiro filho.  Foi 

perguntado a seus maridos qual a idade que tinham quando tiveram seu primeiro filho (Figura 8).  

 

Figura 7– Idade de 200 mães quando tiveram seu primeiro filho 

 

Figura 8 – Idade de 200 pais quando tiveram seu primeiro filho 

Observando as Figuras 7 e 8, faça uma comparação da idade com que as mães e os pais tiveram seu 

primeiro filho. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Idade da Mãe

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Idade do Pai

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



 
142 

  

Atividade 8- Parte B – (Adaptada de Magalhães e Lima, 2010, p. 43)   

Deseja-se comparar três técnicas cirúrgicas para a extração do dente de siso. Cada uma das técnicas 

foi aplicada em 60 pacientes e os resultados apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 – Tempo de recuperação de 60 pacientes submetidos a 3 diferentes técnicas cirúrgicas. 

A partir da Figura 9, responda as perguntas a seguir. 

B1)Encontre os valores aproximados para a mediana cada técnica. 

Técnica A – mediana é _________ 

Técnica B – mediana é _________ 

Técnica C – mediana é _________ 

B2) O intervalo interquartil é definido como a diferença entre o terceiro e o primeiro 

quartis. Calcule seu valor para cada uma das técnicas.  

Técnica A – intervalo interquartílico é _________ 

Técnica B – intervalo interquartílico é _________ 

Técnica C – intervalo interquartílico é _________ 

B3)Compare o tempo de recuperação das três técnicas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B4)Se você é otimista, qual técnica escolheria? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Enredo da Institucionalização dos conceitos 
 
 

Começamos por discutir a natureza das variáveis20, citando dentre outros 

exemplos para variáveis qualitativas nominais, os times de futebol preferidos, a cor 

do cabelo ou dos olhos de cada um e os diferentes bairros onde moravam. Para as 

variáveis qualitativas ordinais citamos exemplos como os níveis de escolaridade, os 

níveis de aceitação de um governo e classe social. 

Para as variáveis quantitativas discretas citamos exemplos como o número de 

irmãos, de filhos e de gols. Já para as variáveis quantitativas contínuas, citamos 

também a velocidade, o peso, as notas escolares e o tempo. 

Perguntamos aos estudantes se o número na camisa de um jogador de 

futebol era uma variável qualitativa ou quantitativa e todos disseram que era 

quantitativa. Perguntamos, então, se a função do número da camisa era de 

quantidade ou identificação do jogador e, ao afirmarem ter entendido, perguntamos 

sobre o número de telefone para ver se realmente entenderam, então afirmaram que 

seria uma variável qualitativa. 

Pedimos que classificassem as variáveis coletadas por eles nas suas turmas 

e não tiveram dificuldades em apontar o gênero como qualitativa nominal e o 

perímetro cefálico mais a altura, como variáveis quantitativas contínuas. 

Ressaltamos que estávamos utilizando os centímetros inteiros para facilitar 

representação no gráfico, mas que a altura e o perímetro cefálico eram mesmo 

variáveis contínuas. 

Após o reconhecimento das variáveis abordamos medidas de posição que 

seriam necessárias para o desenvolvimento da última atividade. Sabemos que 

apenas uma simples e breve abordagem não sanaria as dificuldades comumente 

encontradas, mesmo em estudantes de Ensino Médio (MAYÉN et al., 2007), para as 

medidas de posição, porém, a institucionalização visou contribuir para que os 

estudantes tivessem pelo menos alguma ideia dessas medidas.  

                                                           
20

 Segundo Bussab e Morettin (2012), variáveis qualitativas são aquelas que apresentam como 
resultado uma qualidade ou atributo do ser pesquisado. Se há uma ordem nos seus resultados, elas 
são ordinais e, caso contrário, são nominais. Já a variável quantitativa é aquela cujos resultados 
fornecem números resultantes de contagem ou mensuração. Se os seus possíveis valores formam 
um conjunto finito e enumerável de números, e resultam, frequentemente, de uma contagem, são 
chamadas discretas. Se as variáveis são pertencentes a um intervalo de números reais, resultantes 
de mensuração, são chamadas de contínuas.  
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Iniciamos a abordagem da moda, perguntando se alguém saberia identificar a 

moda das variáveis em cada um dos gráficos utilizados nas atividades, entregues 

em suas mãos, mas ninguém respondeu. Aproveitamos para perguntar qual era o 

time de futebol que cada um torcia, o que resultou em um gráfico de barras na lousa 

constando 3 torcedores do Flamengo, 1 torcedor do Corinthians e 2 que não torcem.  

Mostrando o gráfico, perguntamos qual era a variável e a natureza. 

Responderam que a variável era qualitativa nominal, os times do coração. Diante da 

resposta pedimos que apontassem o time que tinha mais torcedores naquela 

pesquisa e afirmaram ser o Flamengo. Então, confirmamos que o Flamengo era a 

moda dos times, utilizando a definição de Cazorla e Oliveira (2010) de que a moda é 

uma medida de tendência central que representa a categoria ou valor da variável 

que ocorre com maior frequência. Apesar do acerto na resposta, alertamos o grupo 

que, às vezes, a moda é confundida com a frequência que a determina, 

exemplificando que a quantidade de torcedores não poderia ser moda, mas o time 

Flamengo, com a maior frequência de torcedores, porque a variável é time de 

futebol. 

Perguntamos se saberiam qual a moda do gênero para os 60 colegas e, 

prontamente, responderam que era o feminino, com 34 meninas. 

Lembramos aos estudantes que os mesmos já reconheciam a moda, nas 

observações dos dotplots das atividades resolvidas, quando a chamavam de 

“maioria” e advertimos que maioria significa mais da metade, ou seja, mais de 50% 

dos dados e que, o fato de o gênero feminino ser maioria e moda, ao mesmo tempo, 

não é regra. Exemplificamos a pesquisa do time preferido em que a moda era o 

Flamengo, com 3 torcedores, representando a metade do total de 6 pessoas 

pesquisadas, não a maioria. 

Ao término desse argumento, pedimos que pegassem os gráficos, entregues 

inicialmente, identificassem e classificassem a variável determinando a moda em 

cada caso e as duplas identificaram a altura e o perímetro cefálico do grupo como 

variáveis quantitativas contínuas, determinando acertadamente a moda de altura e 

do perímetro cefálico geral como, respectivamente, 170 cm e 56 cm.   

Para finalizar a abordagem da moda, entregamos a cada dupla uma conta de 

energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e 

chamamos a atenção para o gráfico (Figura 35) do histórico de consumo em kWh, 
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ordenado mensalmente, uma série temporal discreta21. As contas eram de três 

meses consecutivos, sendo de 30 kWh a moda de consumo e 90 kWh o maior 

consumo em todos. 

 

 

Figura 35 – Gráfico do consumo de energia elétrica 

         Fonte: COELBA, 2013. 

 

Solicitamos que determinassem a moda, mas alguns estudantes responderam 

que era 90 kWh e outros responderam que era abril, revelando que estavam 

divididos em reconhecer a variável e a forma de representação. Diante das 

respostas, voltamos às discussões da identificação e classificação das variáveis, 

utilizando os exemplos discutidos nas atividades anteriores. 

Após as discussões, houve consenso de que a variável era o consumo de 

energia, quantitativa contínua, mas quando perguntados novamente sobre a moda, 

davam 90 kWh como resposta.  

Ressaltamos que para encontrar a moda seria necessário identificar a variável 

para saber se estavam representadas por categorias ou valores numéricos e 

verificar quais as categorias ou valores que ocorrem com maior frequência. Logo, 

três dos estudantes conseguiram determinar a moda de 30 kWh, justificando que era 

o consumo de maior frequência. Os demais conseguiram entender o raciocínio e 

                                                           
21

 Segundo Ehlers (2009), uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente 
ao longo do tempo, e quando esses tempos são específicos e equiespaçados, a série temporal é 
denominada discreta. 
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uma estudante falou: “Nós estávamos olhando a maior quantidade, e não o quanto o 

consumo se repete”. 

 Findando as discussões sobre a moda, pedimos que cinco estudantes 

ficassem na frente da sala, de costas para a lousa, enfileirados por ordem crescente 

de suas alturas e solicitamos que o grupo apontasse qual era o estudante que antes 

e após o mesmo constava um mesmo número de pessoas. 

 Apontaram a Maíra, terceira estudante da fila de cinco. A partir disso, lhes 

expliquei que a altura da Maíra era a altura mediana daquele grupo e enunciamos, 

de acordo com Cazorla e Oliveira (2010), que a mediana divide em duas partes 

iguais um conjunto de dados ordenado. 

 Perguntamos qual era a altura de cada estudante e o resultado foi 159 cm, 

159 cm, 165 cm, 170 cm e 174 cm. Reforçamos que a Maíra era a pessoa de altura 

mediana, mas precisávamos saber o valor da altura mediana que, nesse caso, foi de 

165 cm. 

 Pedimos que a Maíra e a Luíza saíssem da fila, deixando, três estudantes de 

alturas 159 cm, 159 cm e 174 cm. Perguntamos quem era a pessoa de altura 

mediana e qual era a sua altura, mas responderam que as duas primeiras eram de 

alturas iguais. Questionamos qual delas dividia o grupo deixando antes e depois de 

si a mesma quantidade de pessoas. Eles apontaram a pessoa do meio, mas 

argumentaram que poderia ser qualquer uma das duas pessoas que tinham 159 cm 

de altura. Esse momento serviu para explicar que o valor da mediana pode ser maior 

ou igual aos valores que a antecede e menor ou igual aos valores que a sucede. 

 Solicitamos que a Luíza voltasse à fila formando quatro pessoas, para que 

determinassem a mediana em um número par de dados. Ao perguntar quem tinha a 

altura mediana não obtive resposta, pois, não havia uma pessoa no meio. 

Explicamos que o objetivo era de determinar um valor de altura que deixasse 50% 

dos valores antes dele e 50% dos valores após ele.  Alertamos que nos exemplos 

anteriores o valor da mediana coincidiu com a altura de uma pessoa, mas que o seu 

valor pode não estar presente no conjunto de dados. 

 Escrevemos na lousa as quatro alturas ordenadas, 159 cm, 159 cm, 170 cm e 

174 cm e explicamos que em um conjunto com um número par de dados, não 

sobraria um valor central para a mediana. Continuamos, dizendo que se 

eliminássemos os dados dos extremos ficariam dois valores, ou seja, as alturas de 

159 cm e 170 cm. 
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 Instruímos que calculassem a média entre as duas medidas de alturas 

restantes, resultando em 164,5 cm. Informamos que em casos de um número par de 

dados, a mediana seria determinada pela média entre os dois dados centrais e 

ilustramos com outro exemplo, com a mediana da altura para os seis estudantes. 

 Para mostrar que a mediana é menos afetada por valores extremos que a 

média, ou seja, a mediana é mais resistente22 pedimos que me indicassem a média 

e a mediana das idades de quatro dos presentes. Como todos tinham 17 anos, a 

média e a mediana foi de 17 anos. A partir disso, pedi que acrescentassem a idade 

de um colega com 20 anos, pertencente a uma das turmas para determinarem, 

novamente, a média e a mediana. Após os cálculos, responderam que a mediana 

continuou a mesma, mas a média de idade passou a ser de, aproximadamente, 17,6 

anos.  Perguntamos se a presença da nova idade havia alterado a resposta e 

afirmaram que sim, aumentou um pouco à média. Logo, pedimos que retirasse a 

idade de 20 anos e colocasse a nossa, 37 anos, para o novo cálculo. Nessa nova 

situação, a mediana continuou a mesma, mas a média subiu para 21. 

 Questionamos o fato de a média ter mudado e a moda não. Responderam, 

que a média aumentou por conta das idades maiores acrescentadas nos cálculos, 

mas que o valor das medianas acabava ficando o mesmo, porque a idade era 

sempre 17 anos para a maioria.  

 Argumentamos que sempre que colocamos um valor muito grande ou muito 

pequeno em relação ao conjunto de dados, isso faz a média, respectivamente, 

aumentar ou diminuir. Já a mediana, mesmo que mude a posição, será para um 

valor mais próximo dela, ou até igual, como foi naquela situação. 

 Para ilustrar melhor a questão, apresentamos mais exemplos usando as 

alturas das pessoas menores do banco de dados dos 60 estudantes e 

acrescentando, aos poucos, as alturas dos maiores. 

Logo que terminamos os exemplos da comparação entre moda e mediana, 

pedimos que os estudantes pegassem os dot-boxplots construídos na Atividade 5 e 

demonstramos, de acordo com a leitura do passo a passo da atividade como poderia 

ser determinada a mediana do conjunto de 60 medidas de alturas e a mediana das 

metades do conjunto para posicionamento do 1º e do 3º quartil. Aproveitamos para 

indicar os quartis e sondar qual o percentual dos dados que estariam em cada 

                                                           
22

 Segundo Bussab e Morettin (2012), uma medida de posição é resistente quando é pouco afetada 
por mudança de uma pequena porção dos dados, sendo a mediana resistente, mas a média não. 
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quarto, no intervalo interquartílico, depois do 1º quartil e antes do 3º quartil. Os 

primeiro, segundo e terceiro quartil da distribuição foram, respectivamente, 163,5 

cm, 169 cm e 173 cm. Nesse momento, revisamos sobre as densidades em cada 

quarto do gráfico e a identificação da maior e menor densidade. 

Em seguida, introduzimos o conceito de amplitude total e amplitude 

interquartílica, pedindo que informassem a amplitude: do valor mínimo ao 1º quartil, 

do valor mínimo ao 3º quartil, do valor mínimo ao máximo, do 1º ao 3º quartil e do 1º 

quartil ao valor máximo. Logo que terminaram de determinar cada intervalo, 

chamamos a atenção para dois deles: a amplitude da caixa ou interquartílica, do 1º 

ao 3º quartil e; a amplitude total, a maior delas, a diferença entre o valor máximo e o 

valor mínimo. Pedimos, então, que calculassem a amplitude total do perímetro 

cefálico no dotplot e nas idades dos 60 colegas e da altura dos presentes e eles 

assim fizeram e de forma correta. 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a)______________________________________________________ 

 

Convidamos o (a) seu (sua) filho (a) (ou menor sob sua responsabilidade) para participar, 

como voluntário (a), de um estudo sobre aprendizagem de Estatística nas aulas de 

Matemática. A pesquisa, denominada “Contribuições do dotplot e do boxplot na 

aprendizagem da variabilidade estatística no Ensino Médio”, tem como objetivo investigar 

quais as contribuições da utilização do dotplot e do boxplot para a aprendizagem de 

variabilidade por estudantes do 3º ano do Ensino Médio.  

O estudo ocorrerá em turno oposto ao horário normal de aulas, em sete encontros, 

sendo todos na própria Escola. As aulas serão gravadas em vídeo e áudio e as atividades do 

menor participante da pesquisa serão registradas no papel. As imagens somente serão 

utilizadas em congressos científicos ou revistas científicas, se o (a) Sr. (a) concordar e assinar 

o formulário específico para tal. As informações obtidas nos encontros serão gravadas, 

digitalizadas e arquivadas em CD e DVD por um período de cinco anos, ao fim dos quais todo 

o material será incinerado e destruído.  Para preservar a identidade do seu filho (a) (ou menor 

sob sua responsabilidade), será adotado um nome fictício para o (a) mesmo (a), que não será 

identificado (a) em nenhuma publicação. 

A colaboração do (a) seu (sua) filho (a) (ou o menor sob sua responsabilidade) como 

participante da pesquisa será muito importante para que possamos aprimorar um meio de 

promover aprendizagem do conceito de variabilidade para o mesmo e para outros estudantes. 

Como desconfortos previstos em decorrência da participação do (a) seu (sua) filho (a) (ou o 

menor sob sua responsabilidade) na pesquisa, apontamos o fato de o (a) mesmo (a) ter que se 

apresentar na escola em turno oposto ao de estudo, tendo que dispor de um tempo extra e 

possível cansaço na realização das atividades. Os riscos serão mínimos, considerando que os 

participantes da pesquisa estarão em situações de contextos escolares e os conteúdos 

envolvidos estarão em concordância com a série e o nível de ensino.  

O (a) Sr. (a) e o seu filho (a) (ou o menor sob sua responsabilidade) terá liberdade para 

pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e 
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não será, por isso, penalizado (a) de nenhuma forma. Caso desistam, basta nos avisar e este 

termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo (a) seu 

(sua) filho (a) (ou o menor sob sua responsabilidade) serão destruídas.  

Informamos que o resultado deste estudo poderá servir para o desenvolvimento de 

novas formas de ensino de Estatística. 

Como responsáveis por este estudo, nos comprometemos em manter sigilo de todos os 

dados pessoais do participante e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral 

decorrente do mesmo.  

Nossos sinceros agradecimentos pela colaboração. 

 

Mário Marcos Araújo Moreno - Pesquisador Responsável 

Irene Mauricio Cazorla - Orientadora 

Telefone para contato: (73) – 8845-2629 

 

Eu, _________________________________________________, RG__________________, 

aceito que o (a) meu (minha) filho (a) (ou menor sob minha responsabilidade) participe das 

atividades da pesquisa: CONTRIBUIÇÕES DO DOTPLOT E DO BOXPLOT NA 

APRENDIZAGEM DA VARIABILIDADE ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO. Fui 

devidamente informado que as aulas serão gravadas em vídeo e áudio, e as atividades do 

menor participante da pesquisa serão registradas no papel para análises dos pesquisadores. 

Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade para mim ou para o menor que represento, e que os dados de 

identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente.  

 

Ubaitaba, ____ de ____________de 2013.                     

____________________________________ 

Assinatura do responsável 

  

________________________________                                                                  

   Assinatura do pesquisador  

 

 

 

Testemunhas: 1_____________________________           

2__________________________________ 

 
Obs.: Informamos que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o sujeito da pesquisa e uma para guarda 

do pesquisador) e será impresso em folha única (frente e verso). 

 

Polegar 
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APÊNDICE G – Autorização do Uso de Imagem  

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________,portador (a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo os pesquisadores 

Mário Marcos Araújo Moreno e Irene Mauricio Cazorla, na pesquisa intitulada de 

“Contribuições  do dotplot e do boxplot na aprendizagem da variabilidade estatística 

no Ensino Médio”, tem como objetivo investigar quais as contribuições da utilização 

do dotplot e do boxplot para a aprendizagem de variabilidade em estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio”, a gravar em vídeo e fotografar o (a) menor sob minha 

responsabilidade,__________________________________________________, 

durante as atividades da pesquisa realizadas no Colégio Estadual Octacílio Manoel 

Gomes e veicular a sua imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação 

para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem 

quaisquer ônus e restrições. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a 

cessão de direitos da veiculação, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

Ubaitaba, _____ de _______________ de2013 

 

Ass.___________________________________ 

 

 

 

                                                                   POLEGAR 
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AUTORIZAÇÃO (MENOR) 

 

Eu, _______________________________________________,portador (a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo, após consentimento dos 

meus pais, os pesquisadores Mário Marcos Araújo Moreno e Irene Mauricio Cazorla, na 

pesquisa intitulada de “Contribuições do dotplot e do boxplot na  aprendizagem da 

variabilidade estatística no Ensino Médio”, a me fotografar a gravar em vídeo durante as 

atividades da pesquisa realizadas no Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes e veicular a 

minha imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins didáticos, de 

pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus e restrições. 

 

Fica ainda autorizada, de acordo com o consentimento meu e dos meus 

responsáveis, para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação, não recebendo para 

tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

Ubaitaba, _____ de _______________ de2013 

 

Ass.___________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                      POLEGAR 
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APÊNDICE H – Termo de Assentimento 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Prezado (a)_________________________________________________________ 

Você está sendo convidado (a), como voluntário (a), a participar de um estudo sobre 

aprendizagem de Estatística nas aulas de Matemática. A pesquisa, denominada 

“Contribuições do dotplot e do boxplot na aprendizagem da variabilidade estatística 

no Ensino Médio”, tem como objetivo investigar quais as contribuições da utilização 

do dotplot, e do boxplot para a aprendizagem de variabilidade por estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio. Para participar desta pesquisa, o (a) responsável por você 

deverá autorizar e assinar um termo de consentimento.  

O estudo ocorrerá em turno oposto ao horário normal de aulas, em sete 

encontros, sendo todos na Escola. As aulas serão gravadas em vídeo e áudio e as 

suas atividades, como participante da pesquisa serão registradas no papel para 

nossas análises. As imagens somente serão utilizadas em congressos científicos ou 

revistas científicas, se o (a) seu (sua) responsável concordar e assinar o formulário 

específico para tal. As informações obtidas nos encontros serão gravadas, 

digitalizadas e arquivadas em CD e DVD por um período de cinco anos, ao fim dos 

quais todo o material será incinerado e destruído. Para preservar a sua identidade, 

será adotado um nome fictício para você, que não será identificado em nenhuma 

publicação. 

 A Sua colaboração, como participante da pesquisa, será muito importante 

para que possamos aprimorar um meio de promover aprendizagem do conceito de 

variabilidade para você e outros estudantes. Como desconfortos previstos em 

decorrência da sua participação na pesquisa, apontamos o fato de ter que se 

apresentar na escola em turno oposto ao de estudo, tendo que dispor de um tempo 

extra e possível cansaço na realização das atividades. Os riscos serão mínimos, 

considerando que estará em situações de contextos escolares e os conteúdos 

envolvidos estarão em concordância com o seu nível de ensino. 

Você e o (a) seu (sua) responsável terá liberdade para pedir esclarecimentos 

sobre qualquer questão, bem como para desistirem de participar da pesquisa a 

qualquer momento que desejarem, mesmo depois de ter assinado este documento, 
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e não serão, por isso, penalizados (a) de nenhuma forma. Caso desistam, basta nos 

avisar e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as 

informações por vocês dadas serão destruídas.  

Informamos que o resultado deste estudo poderá servir para o 

desenvolvimento de novas formas de ensino de Estatística. 

Como responsáveis por este estudo, nos comprometemos em manter sigilo 

de todos os seus dados pessoais e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico 

ou moral decorrente do mesmo.  

Você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer 

danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

 Nossos sinceros agradecimentos pela colaboração 

Mário Marcos Araújo Moreno- Pesquisador Responsável 

Irene Mauricio Cazorla - Orientadora 

Telefone para contato: (73) – 8845-2629 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa Contribuições do dotplot e do boxplot na aprendizagem da variabilidade estatística 

no Ensino Médio. Fui devidamente informado (a) que as aulas serão gravadas em vídeo e 

áudio, e as atividades que realizarei na pesquisa serão registradas no papel e no 

computador para análises dos pesquisadores. Esclareci minhas dúvidas de maneira clara e 

detalhada. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 

responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa 

pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Ubaitaba, ____ de ____________de 2013. 

_________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

_________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

Obs.: Informamos que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o sujeito da pesquisa e uma para 

guarda do pesquisador) e será impresso em folha única (frente e verso). 

 


