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RESUMO: O mundo que nos rodeia é apresentado com dados estatísticos, por isso é
indispensável que saibamos interpretá-los para desenvolver a capacidade de análise. Mas,
pesquisas educacionais que verificam o índice de alfabetismo dos brasileiros, mostram que o
desenvolvimento das habilidades necessárias para a interpretação destas informações numéricas
ainda é precário. Após analisar os resultados destas pesquisas, em algumas escolas de Recife –
PE, sentimos a necessidade de investigar a capacidade dos discentes do ensino fundamental II
destas instituições de interpretarem as informações apresentadas em tabelas e gráficos. Para isso
aplicamos atividades, envolvendo o Tratamento da Informação, com estes alunos. Os resultados
destas atividades foram avaliados, e concluiu-se que o conteúdo em questão ainda esta sendo
pouco explorado no ensino da matemática. Após essa análise desenvolvemos uma sequência de
atividades, envolvendo o tema em questão, explorando gráficos e tabelas apresentados em jornais
e revistas, que auxiliou os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no desenvolvimento de
habilidades e competências para uma leitura crítica de gráficos e tabelas.
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INTRODUÇÃO
Quando o ensino de Matemática incentiva o aluno a construir idéias, a refletir e a tirar
conclusões, contribui para sua formação intelectual e, portanto, prepara-o para exercer a
cidadania. Existem, porém, alguns tópicos que estão mais diretamente ligados à formação do
cidadão. Entre eles, está a decodificação das informações numéricas (índices, percentuais, etc.) e
dos gráficos, bem como algumas noções de Estatística. Os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN- englobaram esses diversos tópicos sob o título Tratamento da Informação.
A educação para a cidadania é de toda relevância nos tempos atuais. Neste contexto, uma
cidadania eficiente e responsável, exige dos indivíduos o exercício dos direitos, os quais são
conferidos ao indivíduo através da cidadania e da democracia contemporâneas, e
responsabilidades perante a comunidade e o Estado. A cidadania pressupõe fazer opções e tomar
decisões conscientes, agir individualmente e como parte integrante de processos coletivos,
desempenhar plenamente o papel de cidadão ativo. Para que o cidadão desempenhe a contento
sua função de integrante de um grupo social, ele necessita, entre outras coisas, ter clareza do que
acontece a sua volta, e para isso é de fundamental importância que consiga tratar as informações
que lhe são apresentadas, podendo posicionar-se criticamente, fazer previsões e tomar decisões
ante elas.
A importância do Tratamento da Informação é reconhecida, hoje, nos mais diversos
campos, das pesquisas científicas e sociais ao mundo dos negócios, constituindo, assim,
ferramenta para outras disciplinas. Este tema permite aos professores trazerem para a sua sala de
aula o cotidiano presente nos diferentes meios de comunicação, tais como jornais e revistas, e na
vida de seus alunos e de sua escola.
O Tratamento da informação envolve noções de Estatísticas, possibilidades e chances,
como elementos anteriores ao estudo de Probabilidade, além de problemas de contagem que
englobam o princípio multiplicativo. E é o campo da Matemática que estuda processos de
obtenção, organização e análise de dados e métodos de tirar conclusões e até de fazer previsões
sobre um fenômeno em estudo.
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Atualmente, jornais, revistas e artigos científicos recorrem à Estatística para avaliar e traduzir o
assunto abordado numa linguagem que agiliza sua leitura e torna a sua visualização mais fácil,
mais compreensível e mais agradável. Assim, já que o mundo que nos rodeia é apresentado com
dados estatísticos, é indispensável que cada um de nós saiba selecioná-los e interpretá-los para
desenvolver a capacidade de análise, crítica e intervenção.
O Instituto Paulo Montenegro (IPM), órgão ligado ao IBOPE, que tem por finalidade efetuar
pesquisas educacionais, realiza anualmente uma pesquisa nacional para verificar o índice de
alfabetismo dos brasileiros com idades entre 16 e 64 anos, o INAF. Esta pesquisa é baseada no
novo conceito de analfabeto definido pela Unesco que afirma ser analfabeto uma pessoa que,
mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não possui as habilidades necessárias para
satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Deste
modo, o IPM inclui, a cada dois anos, nos testes dessa pesquisa, questões que verificam a
capacidade de cálculo dos brasileiros aplicada ao cotidiano. Os resultados do teste são distribuídos
em três níveis crescente de complexidade dessas capacidades. São classificados no nível três os
brasileiros que entre outras habilidades, conseguem analisar informações apresentadas em
gráficos e tabelas. Os resultados do INAF aplicado em 2009, mostrou que 7% da população
brasileira, entre 16 e 64 anos, está classificada como “analfabetos absolutos” e 10% dos brasileiros
que estudaram até a 4ª série podem ser considerados analfabetos absolutos, apesar de terem
cursado de um a quatro anos do ensino fundamental. Dentre os que cursam ou cursaram da 5ª a
8ª série, apenas 15% podem ser considerados plenamente alfabetizados. Dos que cursaram
alguma série ou completaram o ensino médio, apenas 38% atingem o nível pleno de alfabetismo
(que seria esperado para 100% deste grupo).
A realização e os resultados apresentados nesta pesquisa vêm corroborar com as
propostas dos PCN de incluir o Tratamento da Informação como bloco de conteúdos devido a sua
importância em função de seu uso atual na sociedade, pois julgam que ao se trabalhar esse tema
em sala de aula o aluno terá a oportunidade de desenvolver conhecimentos que o leve a
compreender, analisar e apreciar as informações apresentadas pelos meios de comunicação.
“A educação é a influência premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento de
um organismo”, Vygotsky apud Blonsk (2003). De modo que a escola precisa se debruçar sobre
estudos de forma a promover estratégias que venham promover este desenvolvimento no
indivíduo. E, partindo do pressuposto que os indivíduos são seres sociais, inseridos em um
contexto, então a “atenção ao entorno, à realidade social, à questão cultural, às condições de
existência passa a ser condição de um trabalho pedagógico que queira contribuir para a
construção de uma sociedade que mereça o nome de humana”, (SOUZA, 2001, p. 168). Os
professores, neste contexto, têm como missão preparar as novas gerações para o mundo em que
terão que viver, proporcionando-lhes o ensino adequado para um desempenho satisfatório.
Percebendo a necessidade de se realizar um trabalho que melhore a capacidade dos
indivíduos de tratarem as informações que lhe são apresentadas e entendendo que este indivíduo
está inserido em um contexto social que precisa ser levado em consideração no desenvolvimento
de um trabalho pedagógico que visa uma aprendizagem significativa, este projeto propôs o
desenvolvimento de uma série de atividades contextualizadas, que utilizou como recursos didáticos
jornais e revistas, para análise de informações apresentadas em tabelas e gráficos.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma seqüência didática envolvendo questões do bloco de conteúdos
Tratamento da Informação, a partir da exploração de gráficos e tabelas, relativos a temas diversos,
apresentados em jornais e revistas, numa perspectiva sócio-histórica de Vygotsky.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
→ Levantar as impressões dos alunos sobre as informações apresentadas em tabelas e gráficos;
→ Elaborar uma seqüência de atividades para leitura e interpretação de gráficos e tabelas,
utilizando jornais e revistas como recursos didáticos;
→ Avaliar os resultados obtidos na aplicação da proposta.

HIPÓTESE
O uso de jornais e revistas, entre outros, como recursos didáticos utilizados na
contextualização do tema Tratamento da Informação, auxiliou no desenvolvimento de habilidades e
competências para uma leitura crítica de gráficos e tabelas.
METODOLOGIA
A proposta deste projeto foi realizar uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso.
Segundo Yin(2005), utiliza-se o estudo de caso como estratégia de pesquisa em muitas situações,
para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais,
sociais, políticos e de grupo. Neste projeto de pesquisa, o caso estudado foi a importância da
aprendizagem da leitura das informações numéricas que são apresentadas através de gráficos e
tabelas. Para este estudo foram escolhidas 5 escolas da rede pública e 2 escolas da rede privada,
de pedagogias diversas. Para esta análise participaram os alunos da 5° série (6°ano) à 8° série (9°
ano) do Ensino Fundamental.
Para se obter um levantamento dos dados, necessários para a avaliação do nível de
dificuldade dos alunos na interpretação de gráficos e tabelas foi realizada uma pesquisa com os
discentes tanto das escolas tradicionais como das escolas construtivistas, assim foi possível
equiparar o modo como o assunto em questão está sendo explorado nas duas pedagogias.
Procedimentos Metodológicos:
-

Aplicação de atividades elaboradas a luz da teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky,
utilizando jornais e revistas, bem como outros recursos didáticos;
Análise dos resultados obtidos.

Instrumentos de Coleta:
-

Entrevistas com os alunos das instituições escolhidas;
Pré-teste/ pós-teste, aplicados com os alunos antes e depois da aplicação da seqüência de
atividades;

Instrumentos de Análise:
-

Observação dos procedimentos utilizados pelos alunos na execução das atividades;
Correção dos testes;
Categorização das respostas das entrevistas e dos testes.

Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa, os resultados obtidos foram categorizados de
acordo com duas habilidades:
1- Analisar tabelas e gráficos diversos,
2- Relacionar informações contidas em textos, com tabelas e gráficos.
Essas habilidades foram avaliadas segundo os níveis de complexidade da taxionomia de Blom:
(re)conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, julgamento (MORETTO, 2004).
Para a realização da pesquisa, do nível de entendimento e interpretação dos gráficos e
tabelas, além da entrevista foi solicitada a resolução de alguns exercícios como os que estão
ilustrados em anexo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos com a aplicação das fichas estão explanados abaixo:

Gráfico 1: Percentual de acertos por questão da 5° série

Gráfico 2: Percentual de acertos por questão da 6° série

Gráfico 3: Percentual de acertos por questão da 7° série

Gráfico 4: Percentual de acertos por questão da 8° série
A média obtida, em cada série, na resolução das atividades avaliativas foi:
5° SÉRIE → MÉDIA: 4,63
6° SÉRIE → MÉDIA: 6,52
7° SÉRIE → MÉDIA: 4,17
8° SÉRIE → MÉDIA: 4,43

Abaixo se têm, apresentados através de gráficos, os resultados (as médias) obtidos, em
cada série, pelos alunos das escolas da rede privada e pelos alunos das escolas da rede
pública.

Gráfico 5: Média obtida, em cada série, pelos alunos das escolas da rede privada de ensino.

Gráfico 6: Média obtida, em cada série, pelos alunos das escolas da rede pública de ensino.

Através da análise dos dados dos gráficos acima, foi possível perceber que o rendimento
dos alunos das escolas da rede privada foi praticamente o mesmo rendimento dos alunos das
escolas da rede pública, mostrando, desta forma, que o nível de dificuldade destes discentes foi
bastante singular.
Com os resultados obtidos foi possível perceber a dificuldade apresentada pelos alunos,
tanto das escolas da rede privada quanto os da escola da rede pública, tanto na interpretação
quanto na resolução das questões envolvendo gráficos e tabelas, por isso foi realizada uma
seqüência de atividades para auxiliar o entendimento dos alunos na interpretação das tabelas e
dos gráficos. Os grupos de alunos realizaram trabalhos envolvendo o Tratamento da Informação
durante alguns dias, no turno da tarde, na instituição de ensino de mais fácil acesso para todos.
Apresentamos uma sequência didática envolvendo questões do bloco de conteúdos
Tratamento da Informação, a partir da exploração de gráficos e tabelas, relativos a temas diversos,
apresentados em jornais e revistas, numa perspectiva sócio-histórica de Vygotsky (2003). O uso de
jornais e revistas, entre outros, como recursos didáticos utilizados na contextualização do tema
Tratamento da Informação, auxiliou no desenvolvimento de habilidades e competências para uma
leitura crítica de gráficos e tabelas.
As atividades desenvolvidas neste demonstraram como é possível se trabalhar de forma
simples e clara, com a veracidade das informações numéricas contidas nos gráficos e tabelas, bem
como mostrar a intensidade de sua utilização nas mais diversas matérias ensinadas no ensino
fundamental.
A seqüência das atividades realizadas está descrita abaixo:
Etapa I
Distribuiremos exemplares de alguns jornais e revistas e pediremos a realização de uma
pesquisa sobre matérias que tenham tabelas e/ ou gráficos. Com esta atividade é possível
demonstrar como estes recursos estão sendo amplamente utilizados, pelos meios de
comunicação, para a facilitação do entendimento das informações numéricas, apresentando assim
a importância do estudo do Tratamento da informação. Após essa pesquisa, realizaremos uma
análise dos dados contidos em cada recurso, para se demonstrar como a ausência, ou a presença,
de alguns componentes, como título, fonte, cabeçalho, etc., dificulta ou facilita o entendimento das
informações transmitidas por cada recurso. É interessante se fazer uma análise dos tipos de
gráficos e de tabelas mais utilizados pelos meios de comunicações e destacar os componentes
primordiais, de cada recurso, necessários para o entendimento dos mesmos.
Com essa análise, também é possível observar a diversidade dos assuntos abordados nas
matérias que utilizam os gráficos e/ou tabelas para divulgação de dados numéricos e, desta forma,
explorar a interdisciplinaridade do assunto Tratamento da Informação.

Etapa II
Forneceremos algumas reportagens, retiradas de jornais e revistas, que contenham dados
numéricos, e solicitar a construção de uma tabela para representar esses dados. Ao término da
construção das tabelas, as mesmas devem ser recolhidas e colocadas à disposição de todos, para
que dessa forma todos analisem e tentem compreender as informações transmitidas pelos
projetos. Realizaremos algumas perguntas sobre as construções feitas para enfatizar a dificuldade
na visualização das respostas quando as tabelas estão incompletas.
Terminadas as análises, redistribuir as tabelas a seus correspondentes construtores para
que sejam feitas as correções, se houver necessidade. Para facilitar a observação e
reconhecimento dos principais dados, indispensáveis para a compreensão das informações de
uma tabela, apresentar um exemplo de tabela que esteja de acordo com os requisitos exigidos
pelo IBGE, retirada de um jornal, com todos os seus componentes destacados, como esta abaixo:
Tabela 1: Tabela construída de acordo com os requisitos exigidos pelo IBGE.

Após essa demonstração, uma discussão sobre as funções e importância da presença de
cada componente nas construções das tabelas mostrará aos alunos o real valor de uma
informação numérica completa e organizada, através de uma tabela.
Etapa III
Solicitaremos a representação dos dados fornecidos nas tabelas, construídas na etapa II,
através de um gráfico de barras, tanto barras horizontais como barras verticais, em papel
quadriculado.
Após a construção destes gráficos, pediremos a elaboração de um questionário com
perguntas sobre as informações contidas nos mesmos. Com as construções destes questionários,
é possível explorar, através da interpretação, o máximo de informações contidas em cada tabela.
Etapa IV
Entregaremos algumas tabelas, retiradas de jornais e revistas, e algumas circunferências
já divididas em setores para que sejam feitas as seleções das circunferências correspondentes às
tabelas dadas, e pediremos que se personalizem cada setor dos círculos para representar as
informações referentes a cada parte da tabela, e que, por fim, façam uma legenda para facilitar a
leitura.
Após a atividade anterior, distribuiremos alguns gráficos de setores para que sejam
analisadas as informações obtidas nos mesmos e solicitaremos a construção de tabelas
correspondentes aos gráficos. Explorar, também, nesse momento de construção e análise de
gráficos de setores, a noção de metade, ou de um quarto, ou de um oitavo, na representação dos
dados, bem como a utilização do transferidor na medição de ângulos.
Etapa V
Solicitaremos a realização de uma atividade como a que está apresentada abaixo:
Pergunte a algumas pessoas as questões abaixo:

TESTE DO CONSUMO CONSCIENTE
Resposta SIM ou NÃO
Você evita deixar lâmpadas acessas em ambientes desocupados?
Fecha a torneira enquanto escova os dentes?
Desliga os aparelhos eletrônicos quando não está usando?
Costuma usar o verso de folhas de papel já utilizadas?
A família separa o lixo para reciclagem?
Não costuma guardar alimentos quentes na geladeira?
Comprou produtos feitos com material reciclável nos últimos 6 meses?
Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses?
Costuma pedir nota fiscal quando faz compras?
Costuma comer tudo o que coloca no prato?
Figura 1: Atividade de levantamento de dados.
Após a realização da pesquisa, reunir as repostas obtidas e representar os resultados em
uma tabela, e num gráfico de segmentos.
Esta atividade possibilitou explorar um levantamento de dados e a construção do gráfico de
segmentos.
CONCLUSÃO
Através deste projeto foi possível observar que mesmo havendo uma tendência mundial
em se trabalhar noções de estatística no ensino fundamental, o tema está sendo pouco explorado
nas escolas em geral, tanto nas escolas da rede pública quanto nas escolas da rede privada. A
análise das respostas dadas pelos alunos, em algumas questões das atividades realizadas,
possibilitou observar que, muitas delas foram elaboradas através de conhecimentos prévios,
construídos a partir da abordagem de outros assuntos, mostrando, assim a deficiência das escolas
na exploração de alguns eixos, como informações que contêm números, geometria e medidas,
elegidos pelos PCN como primordiais para o trabalho com o Tratamento da Informação.
Esta proposta metodológica apresenta a importância da utilização de recursos de fácil
acesso, como jornais e revistas, nas aulas em que se trabalha com o tema: Tratamento da
Informação. Por ser um assunto muito utilizado pelos meios de comunicação, facilmente, podem
ser encontradas, nos recursos mencionados, situações em que se utilizam gráficos e/ou tabelas

para tornar a compreensão dos dados numéricos mais simples, fato esse que facilita os discentes
perceberem a necessidade do aprendizado e do entendimento do mesmo.
As cinco etapas de atividades são fundamentais para a comprovação do quão se torna
eficaz o aprendizado dos alunos quando se contextualiza o assunto a ser abordado.
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ANEXO
1- Observe o gráfico e responda o que se pede:

Fonte: Folha de São Paulo, em 16/09/01
a) Qual a fonte deste gráfico?
b) Quantos passageiros utilizaram o aeroporto de Brasília?
c) Qual aeroporto apresentou o maior número de passageiros?
d) Quantos passageiros trafegaram pelo aeroporto do Galeão a mais do que pelo aeroporto Santos
Dumont?
e) No total, quantos passageiros utilizaram os dois aeroportos paulistas?

2- O senhor Luís é dono de uma fábrica de calçados, que, no mês passado, produziu 1000 pares.
Ele representou, num gráfico, as vendas de cada um dos tipos produzidos e os pares que estavam
no estoque.
Responda:
a) Estime quantos pares de calçados infantis foram vendidos?
b) Estime quantos pares de calçados femininos foram vendidos?
c) Estime quantos pares estão no estoque?
d) Estime quantos pares, ao todo, foram vendidos?

3- Num concurso público, inscreveram-se 15 candidatos. A prova de português valia 10 pontos.
Veja as notas obtidas:
2,5
3,0
4,5
5,0
5,0
6,0
6,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
Faça uma tabela. Na coluna da esquerda, coloque
os conceitos: ruim (notas até 3,5), regular (notas
de 4,0 até 6,0), bom (notas de 6,5 a 8,0) e ótimo
(notas acima de 8,0). Na coluna da direita,
apresente a freqüência de cada conceito, ou seja,
quantos candidatos obtiveram cada um dos
conceitos.

4- Qual dos gráficos abaixo representa os dados
da tabela apresentada?

5- O gráfico seguinte mostra o número de pessoas que trabalham numa indústria. Nessas
condições, responda:

a) Quantos técnicos especializados trabalham nessa indústria?
b) Quantos operários trabalham nessa indústria?
c) Qual é o número de funcionários que trabalham no setor administrativo?

6- As queimadas são um problema ambiental sério e
antigo no Brasil. Com base no texto abaixo, elabore o
gráfico de segmentos que mostra a evolução do
número de queimadas nas regiões Norte e Nordeste.
Em qual das regiões o problema se agravou mais em
1998? Em qual região a fiscalização deve ser
intensificada? Que solução você sugere para amenizar
o problema?

7- O gráfico a seguir mostra a variação das exportações brasileiras no 1° semestre de 2001.

a) Quantos segmentos de reta compõem esse gráfico?

b) Qual segmento representa o período em que houve um aumento mais acentuado nas
exportações?
c)Quantos segmentos representam queda das exportações brasileiras? Em quais períodos?

8- Construa um gráfico, o que achar mais adequado, para representar os dados contidos nas
tabelas abaixo:

9- Numa pesquisa eleitoral, foram ouvidos 2000 eleitores. Destes, 400 iriam votar em Alto-falante.
Foi feito um gráfico de setores para retratar a pesquisa. Nesse gráfico, o ângulo central do setor
que corresponde a Alto-falante media:
a) 360°

b) 90°

c) 72°

d) 60°

10- Veja os resultados de uma pesquisa realizada em uma classe do colégio de Ana:
Lazer preferido
Esporte
20
Música
10
TV
30
Total
60
a) Num gráfico de setores, qual seria o ângulo correspondente ao setor esporte?
b) E o ângulo correspondente ao setor música?

