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Resumo: Esta pesquisa busca investigar a influência de um processo de formação continuada de professores 

dos anos iniciais proposto, à luz dos conceitos de conhecimento do horizonte e do conteúdo e de 

conhecimento do conteúdo e ensino presentes na Teoria de Ball, Themes e Phelps (2008), no que se refere à 

representação de dados em tabelas. A partir de uma entrevista semi estruturada e da análise dos relatos das 

práticas dos professores, será realizado um processo de formação partindo da análise de protocolos de alunos 

sobre construção de tabelas seguido de reflexões e sistematizações. Ao final será solicitado que os 

professores elaborem uma sequencia de atividades para cada um dos anos (1º ao 5º ano). Acreditamos que 

essa discussão coletiva permitirá reflexões acerca do conhecimento de horizonte, conhecimento do conteúdo 

e ensino, podendo apontar algum direcionamento/estratégia que favoreça o enriquecimento da prática 

docente no tocante ao ensino de representação em tabela. 
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Introdução 

Cada vez mais o ensino de estatística vem sendo colocado como um importante 

conteúdo a ser trabalhado no Ensino Fundamental, devido aos avanços da tecnologia que 

possibilitam às pessoas computar uma grande quantidade de informações, partindo da 

análise de situações físicas e sociais através de pesquisas. Segundo Triola (2013) a 

estatística pode ser definida como a ciência do planejamento de estudos e experimentos, da 

obtenção de dados e, em seguida, da organização resumo, apresentação, análise, 

interpretação e elaboração de conclusões com base nos dados. 

Gal e Garfield (1997) ressaltam a importância das atividades de pesquisa e defendem 

que os estudantes precisam compreender como elas se desenvolvem e, para tal, é 
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fundamental que os mesmos participem de todas as suas fases, em situações reais ao invés 

de situações abstratas nas quais aplicam-se conceitos e técnicas descontextualizadas. 

Gal (2002) propõe um modelo de letramento estatístico que envolve a apropriação de 

conceitos básicos de estatística e probabilidade envolvendo procedimentos e conceitos 

matemáticos que não devem ser visto como entidades fixas e separadas, mas como um 

contexto-dependente, um conjunto dinâmico de conhecimentos e disposições que servem 

como pré-requisito óbvio para compreender e interpretar mensagens estatísticas. 

Segundo Silva (2013) trabalhar com investigação é igualmente desafiador para os 

professores, por provocar a capacidade de envolvimento com a incerteza, proporcionar a 

tomada de decisões com independência, reconhecer as oportunidades para o aprendizado 

com resultados inesperados, manter um pensamento flexível e manter um profundo 

conhecimento do conteúdo disciplinar. 

Uma das formas de se organizar o pensamento estatístico é a realização do ciclo 

investigativo. Wild e Pfannkuch (1999) afirmam que o ciclo investigativo diz respeito à 

maneira como o indivíduo age e pensa durante um transcurso de uma investigação. O ciclo 

investigativo da pesquisa pode promover um direcionamento da curiosidade inicial dos 

alunos a uma investigação e previamente planejada, em busca de respostas que possam 

depois servir de base para tomada de decisões.  

Corroborando com estas afirmações, Guimarães e Gitirana (2006) destacam que as 

atividades relacionadas ao ensino de Estatística devem levar os alunos a pesquisar, pois são 

nessas situações que os alunos conseguem perceber a função dos conceitos estatísticos. 

Silva (2013) propõem um ciclo investigativo (Figura 1) que parte da formulação da 

pergunta de pesquisa ou objetivo, seguido do levantamento de hipóteses refletindo sobre as 

variáveis e suas relações. Para a coleta de dados ressaltam a importância de reflexões sobre 

a população ou amostra a ser investigada. Após a coleta dos dados, uma fase importante é a 

classificação dos dados obtidos, refletindo sobre a melhor forma de representar para 

possibilitar as análises dos dados e conclusões que devem ser confrontadas com as 

hipóteses iniciais, sugerindo novas questões e, assim, reiniciando o ciclo investigativo.  

 

Figura 1: Ciclo investigativo 



 
 

 

Fonte – Silva, 2013, p.(48) 

 

Para a apropriação dos alunos sobre o ciclo investigativo, os mesmos devem 

vivenciar experiências com todo o ciclo. Entretanto, refletir mais especificamente sobre 

suas fases é fundamental também para que o mesmo possa ser desenvolvido de forma 

adequada. Assim, o ensino deve alternar reflexões e vivencias sobre fases do ciclo e o 

ciclo, permitindo a percepção da relação entre partes e o objetivo da pesquisa estatística 

como um todo.  

Nesse sentido, é importante que a escola assuma o papel de proporcionar a vivência 

de situações nas quais o indivíduo possa pensar um problema, elaborar questões, testar 

hipóteses, utilizar instrumentos apropriados para a coleta de dados, analisar e interpretar 

informações e expressar suas conclusões, desenvolvendo seu pensamento estatístico. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) de Matemática, referencial curricular 

para a educação em todo o país, também justifica o ensino de estatística no bloco de 

conteúdos denominado de Tratamento da Informação, enfatizando sobre necessidade de se 

compreender as informações para tomar decisões e fazer previsões que terão influência não 

apenas na vida pessoal, como na de toda a comunidade.  



 
 

Guimarães e Oliveira (2014) destacam a função da estatística em organizar e resumir 

grande quantidade de dados utilizando medidas e representações que revelem o perfil dos 

dados coletados, as tendências e relações entre as variáveis.  

Dessa forma, a aprendizagem de Estatística torna-se imprescindível para que os 

estudantes desenvolvam habilidades que lhes permitam ter uma postura crítica em relação 

à realidade social e para o desenvolvimento da autonomia na leitura do mundo através de 

informações tratadas, analisando-as, fazendo seus questionamentos e tirando suas 

conclusões. Este conhecimento é essencial para exercer a cidadania, visto que somos seres 

inseridos em sociedade, com suas questões sociais, econômicas e políticas, diante das quais 

devemos geralmente tomar decisões. 

Neste sentido, diversos estudos têm destacado o trabalho envolvendo as fases da 

pesquisa dentre as quais, o tema da pesquisa (ARNOLD, 2008), a pergunta da pesquisa 

(MAKAR e MCPHEE, 2009), a classificação dos dados (LUZ, 2011; SILVA 2013), a 

análise de dados (BAKKER, 2004) e a inferência (BEN-ZVI, 2010). Nesse estudo estamos 

interessadas em refletir sobre a construção e interpretação de tabelas. 

 

A tabela como forma de sistematizar informações 

 

Segundo Guimarães e Oliveira (2014, p.31): 

Uma tabela é uma organização matricial composta por linhas e colunas, cujas 

interseções são denominadas de células, nas quais se encontram dados que 

podem ser números, palavras, frases, etc. Em uma tabela, nas linhas está 

apresentada uma variável e nas colunas outra(s) variável(is) relacionadas. A 

tabela deve conter um título, um cabeçalho, o corpo e a fonte. No título é preciso 

informar a época à qual se refere, o local onde ocorreu o evento e o fenômeno 

que é descrito. No cabeçalho especifica-se o conteúdo das colunas, ou seja, os 

descritores. No corpo são apresentadas as informações e a fonte indica a pessoa 

ou entidade responsável pelo levantamento dos dados. 

 

Falbel e Hancock (1993) investigaram como sujeitos de 10 a 15 anos de idade 

organizavam dados e observaram que os mesmos apresentaram dificuldades em 

compreender a representação convencional de um banco de dados. Em geral, os alunos 

definiam os grupos e faziam uma lista dos elementos que pertenciam (representação 

baseada no grupo), demonstrando considerar apenas as colunas sem relacionar com as 

linhas. Esses dados mostram que existe uma tendência dos estudantes em representar um 

banco de dados sem a representação da propriedade-base. A estrutura baseada na 

propriedade é logicamente mais complexa que a baseada no grupo. 



 
 

 

 

 

 

 

representação baseada no grupo                         representação baseada na propriedade 

 

Na representação baseada no grupo existem dois tipos de objetos: o grupo e seus 

membros. Na representação baseada na propriedade existem três: seus membros, a 

propriedade e as categorias. 

Falbel e Hancock levantam duas questões: uma primeira relacionada à forma como a 

classe é definida e outra em relação à compreensão da representação em tabelas. Em 

relação à forma como a classe é definida, esses autores e Vergnaud (1987), apesar de 

nomearem diferentemente, concordam que existem duas formas: ter a mesma propriedade 

ou basear no grupo e agrupar a partir de um descritor ou basear na propriedade. 

Buscando investigar a habilidade dos sujeitos em interpretar ou construir tabelas, 

alguns estudos vêm sendo realizados. Guimarães (2002) investigou entre outras coisas, a 

compreensão de alunos de 4º ano do Ensino Fundamental (9 e 10 anos de idade) em 

construir uma representação de dados através de tabelas, que hoje venho denominando de 

banco de dados, como argumentado por Guimarães e Oliveira (2014). Foi solicitado a cada 

aluno que criasse quatro variáveis para um grupo de cachorros a partir da imagem dos 

mesmos e informações sobre peso e altura. Foram observados diferentes tipos de 

compreensão do que é um banco de dados. Foi observado que alguns alunos não 

compreendem a função das colunas, escrevendo nas linhas e ignorando as colunas. 

Escrever o descritor/variável das colunas foi realizado por pouquíssimos alunos e, muitas 

vezes, o nome colocado não expressava o descritor. 

Alguns anos mais tarde, Luz (2011) investigou como 64 (sessenta e quatro) 

indivíduos, sendo 48 (quarenta e oito) alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

(aproximadamente 8 anos de idade) e 16 (dezesseis) professoras desse nível de ensino 

classificavam objetos. Em uma das situações propostas os alunos precisavam classificar 

representando em tabelas (banco de dados). Luz verificou que o desempenho tanto dos 

alunos como das professoras em classificar em uma tabela (banco de dados) foi muito 

fraco e a diferença do número de acertos entre o grupo de alunos e professoras não foi 
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significativa. Se os professores não sabem construir um banco de dados como poderão 

ensinar a seus alunos? Essa pesquisa também nos chama atenção que adultos escolarizados 

apresentam dificuldades em construir um banco de dados nos levando a questionar se os 

mesmos tiveram um ensino sistematizado, pois a experiência de vida parece não ser 

suficiente.  

Tendo como base a Teoria de Duval, Silva (2012) investigou como estudantes do 3º 

e 5º anos do ensino fundamental realizavam transformações entre a linguagem natural, 

gráficos e tabelas. Em relação às transformações envolvendo tabelas nas duas atividades 

que envolvem a construção de uma tabela a partir de dados apresentados em língua natural, 

observou-se que, de modo geral, os tipos de dificuldades mais frequentes estiveram 

relacionados à ausência do descritor e à sistematização dos dados. Temos ainda que cada 

tipo de atividade parece ter gerado dificuldades distintas para os estudantes na construção 

da tabela (gráfico para tabela e língua natural para a tabela). Sendo assim nas atividades 

que apresentavam como ponto de partida a língua natural, a sistematização dos dados 

mostrou ser um elemento de dificuldade para os estudantes na construção das tabelas. 

Estrella (2014) investigando 80 alunos de duas turmas do 4º ano (7 a 9 anos) de uma 

escola chilena identificou diferentes estratégias dos alunos ao tentarem construir uma 

tabela: listas, pseudo-tabelas e tabelas. Para cada uma delas ainda percebeu diferenças 

entre contar ou não, tabelas com texto e com textos e símbolos.  

Diante dessas dificuldades, Leite, Cabral, Guimarães e Luz (2013) buscaram realizar 

um estudo experimental de intervenção a fim de investigar a contribuição do uso de 

representações em tabela (banco de dados) para a compreensão de classificações com 

alunos do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental. Os resultados mostraram que os estudantes 

de ambos os anos de escolaridade apresentaram dificuldades para classificar, sendo o uso 

de representação em banco de dados uma dificuldade a mais para os alunos, ao contrário 

do que esperavam. Apesar da dificuldade, as autoras observaram a possibilidade de alunos 

dos anos iniciais construírem e interpretarem representações em banco de dados.  

 

Livro Didático 

O livro didático é um dos instrumentos mais utilizados pelos os professores em suas 

salas de aula. Como afirmam Pacheco e Pires (2015) os materiais curriculares ou livros 

didáticos podem exercer maior impacto na prática docente do que os currículos prescritos.  



 
 

Nesse sentido, Guimarães, Gitirana, Cavalcanti e Marques (2009) analisaram as 

atividades propostas em 17 coleções de livros didáticos de Matemática recomendas pelo 

PNLD 2004 e observaram que a maioria das atividades que envolviam tabela eram 

utilizadas para explorar outros campos da matemática, ao passo que não possuíam as 

propriedades necessárias para se denominarem tabelas, mas se apresentavam como tal 

Silva (2013) analisou as atividades referentes ao ensino sobre pesquisa em 8 coleções 

de livros didáticos de Matemática e Ciências dos anos iniciais. Como já havia sido 

levantado no estudo anterior com coleções de livros didáticas mais antigas, os livros 

apresentam uma indissociação entre quadro, banco de dados e tabelas.  Por vezes o uso de 

tabelas nas atividades de Matemática não evidencia um trabalho com a função de tabela em 

si, ou seja, não tem a função de organizar propriedades em função de descritores. 

Amorim e Silva (2016) analisaram 4 (quatro) livros didáticos de matemática do 4º e 

5º anos buscando identificar a classificação  proposta  por Guimarães e Oliveira (2014). As 

autoras confirmaram essa indissociação em relação ao que se compreende por quadro, 

banco de dados e tabela. Na Figura 3 está apresentado um exemplo de um quadro 

apresentado em um livro didático, denominado de tabela. Na Figura 4 está apresentado um 

banco de dados, mas a atividade se refere a tabela. Na Figura 5 está apresentada, de fato, 

uma tabela. 

Figura 3: Exemplo de quadro 
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Figura 4: Exemplo de Banco de dados 
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Figura 5: Exemplo de tabela  

   

Fonte – Silva e Amorim, 2016, p.10 

 

Professores e a compreensão de tabelas 

 

Alveal e Rubilar (2002) investigaram  habilidades associadas a leitura e construção 

de representação em tabelas com um grupo de 91 indivíduos, sendo 47 professores dos 

anos iniciais e 44 estudantes de Pedagogia chilenos. Para tal, propuseram uma atividade 

em que os professores deveriam avaliar questões referentes a representação em tabelas e 

interpretação dos dados. Os autores que os professores tiveram dificuldade em explorar 

com segurança diferentes tipos e propriedades das representações em tabelas e gráficos.  

Arteaga, Batanero Cañadas e Geo (2012) argumentam sobre a necessidade de que o 

professor explore em sala de aula os diferentes tipos de representações, suas 



 
 

especificidades e estabeleça critérios a serem utilizados. Dificuldades que costumam surgir 

quanto à incompreensão do cruzamento das informações que compõe a célula de uma 

tabela devem ser exploradas e levadas em conta no decorrer do processo investigativo, e 

estratégias didáticas devem ser pensadas e aplicadas para que as crianças consigam superar 

essas dificuldades.  

Formação de professor 

Uma vez levantado estudos e compreensões de crianças e professores sobre o ensino 

e a aprendizagem sobre tabelas, buscamos subsídios para a realização de um processo de 

formação de professores.  

A partir das considerações de Shulman (1987) sobre os conhecimentos que 

professores precisam ter para desenvolver seu trabalho, denominados conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo, o estudo desenvolvido por Ball, 

Thames e Phelps (2008) apresenta uma teoria baseada na prática do conhecimento do 

conteúdo, investigando a natureza do ensino da Matemática, desenvolvendo, assim, uma 

noção de conhecimento matemático para o ensino. 

Ball et al (2008) afirmam que o conhecimento matemático para o ensino é aquele que 

trata dos conhecimentos do professor de Matemática a partir da sua prática, 

compreendendo o que realiza em sala de aula, como planejamento e as avaliações. De 

acordo com os autores, este processo divide-se em duas categorias: conhecimento do 

conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo. O conhecimento do conteúdo 

subdivide-se em: Conhecimento Comum do Conteúdo, Conhecimento Especializado do 

Conteúdo e Conhecimento de horizonte. Já o conhecimento pedagógico do conteúdo, têm-

se os seguintes domínios: Conhecimento do Conteúdo e Alunos, Conhecimento do 

Conteúdo e Ensino e Conhecimento do Conteúdo e Currículo. 

O que os autores entendem por conhecimento comum do ensino refere-se a aquilo 

que é necessário ao professor dominar dos conceitos que ensina. Já o conhecimento do 

conteúdo e ensino, envolve a relação entre os conhecimentos sobre ensino e conhecimentos 

sobre o conteúdo matemático que esteja sendo explorados. De acordo com Ball et al 

(2008), muitas das tarefas matemáticas exigirão do professor um conhecimento 

matemático sobre o papel das instruções que ele está utilizando. É o professor, portanto, 

quem deve avaliar as vantagens e desvantagens das instruções e das representações usadas 

para ensinar um conteúdo específico e o uso de métodos e técnicas diferentes. Já o 



 
 
conhecimento do conteúdo e currículo, envolve o conhecimento dos materiais (livros didáticos 

e recursos metodológicos), currículos, orientações metodológicas e programas que servem 

como ferramentas de apoio ao trabalho do professor dentro e fora da sala de aula durante a 

preparação das aulas. 

Assim, a presente pesquisa de mestrado tem como objetivo investigar a influência de 

um processo de formação continuada de professores dos anos iniciais proposto, à luz dos 

conceitos de conhecimento do horizonte e do conteúdo e de conhecimento do conteúdo e 

ensino presentes na Teoria de Ball, Themes e Phelps (2008), no que se refere à 

representação de dados em tabelas. 

Mais especificamente, pretendemos:  

 Identificar o que sabem professores dos anos iniciais sobre representação em 

tabelas. 

 Identificar estratégias utilizadas por professores dos anos iniciais para o ensino de 

representação em tabela. 

 Desenvolver e analisar um processo de formação de professores dos anos iniciais 

sobre representação em tabelas. 

 Avaliar a influência do processo de formação continuada proposto no 

conhecimento do horizonte do conteúdo e no conhecimento do conteúdo e ensino 

para professores dos anos iniciais. 

 

Metodologia 

Participarão do estudo 5 (cinco) professores do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental.  

Inicialmente será realizada uma entrevista semi estruturada a fim de identificar qual 

a compreensão dos professores quanto ao conceito de tabela.  

A partir da análise das respostas dos professores será realizado um processo de 

formação. A primeira atividade a ser proposta é que os professores apresentem atividades 

que costumam trabalhar com seus alunos para a aprendizagem sobre tabelas e o porquê da 

escolha das mesmas. Essa solicitação permitirá investigar o conhecimento sobre 

conhecimento do conteúdo e ensino para professores dos anos iniciais. 

Em outro encontro será solicitado que os professores analisem protocolos de alunos 

sobre construção de tabelas considerando os conhecimentos do Conteúdo e Pedagógicos do 

Conteúdo. A pesquisadora, juntamente com os professores, refletirá sobre os 



 
 

conhecimentos dos alunos e sobre o que os mesmos precisarão aprender, considerando 

uma gradação de aprofundamento do tema. Essa discussão coletiva permitirá reflexões 

acerca do conhecimento de horizonte, conhecimento do conteúdo e ensino. 

Como forma de sistematizar as discussões e reflexões realizadas, investigando as 

aprendizagens sobre o registro em tabelas, será solicitado que o grupo que elabore uma 

sequencia de atividades para cada um dos anos (1º ao 5º ano).  

Acreditamos que após essa intervenção tenhamos contribuído para suscitar 

reflexões acerca da compreensão destes professores em relação ao conceito de tabelas e, 

apontar algum direcionamento/estratégia que favoreçam o enriquecimento da prática 

docente no tocante ao ensino de representação em tabela.  
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