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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar como os alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental das escolas públicas do município de Mamanguape, Paraíba, resolvem 

questões envolvendo o bloco de conteúdos do Tratamento da Informação. Como base para o 

estudo adotamos como principais teóricos Lopes (1998), Santos (2009), dentre outros autores 

e, os documentos oficiais: Brasil (1997) e Paraíba (2010), bem como os programas nacionais 

de avaliação, IDEB, apresentando seus resultados mais recentes e os Descritores do Ensino 

Fundamental que servem como avaliadores das habilidades e competências dos estudantes na 

transição interna do Ensino Fundamental do 5º ao 6º anos. A pesquisa foi aplicada a 136 

alunos de cinco turmas do 5º ano distribuídas em três escolas públicas do município de 

Mamanguape, Paraíba. A metodologia aplicada para validar a abordagem teórica foi o estudo 

descritivo e exploratório, segundo os objetivos da pesquisa, concebidos com base em 

materiais publicados sobre o assunto. Quanto à tipicidade o estudo caracterizou por um estudo 

de caso simples com relação à análise de dados.  Para isso adotamos como principal 

instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado aplicado com os discentes. O estudo 

foi realizado no período de abril a maio de 2013. Como resultado tem-se que as principais 

concepções dos estudantes quanto a temática que envolve o Tratamento da Informação na 

resolução de problemas matemáticos foi insatisfatória ao compararmos com os índices dos 

Descritores de matemática para o ano investigado. Percebemos que os estudantes 

apresentaram muitas dificuldades na maioria das questões que envolvia a temática. O estudo 

indica que necessitamos de políticas públicas mais efetivas com relação ao ensino e a 

aprendizagem das crianças do nosso município.   

 

Palavras chaves: Tratamento da Informação, Ensino de Matemática, Resolução de problemas 

no Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 
 

The present study aimed to investigate how the students in the 5th grade of elementary school 

of public schools Mamanguape, Paraíba, resolve issues involving the block contents on data 

processing. As a basis for the study adopted as the main theoretical Lopes (1998), Santos 

(2009), among other authors, and official documents: Brazil (1997) and Paraíba (2010), as 

well as national programs evaluation, IDEB, presenting their latest results and Descriptors 

Elementary School to serve as evaluators of the skills and competencies of students in 

elementary school internal transition from 5th to 6th grade. The survey was administered to 

136 students from five classes of 5th year distributed in three public schools Mamanguape, 

Paraíba. The methodology used to validate the theoretical approach was descriptive and 

exploratory study, according to the research objectives, designed based on materials published 

on the subject. As to typicality study characterized by a simple case study with respect to data 

analysis. To adopt this as the primary research instrument, a semi-structured questionnaire 

applied with students. The study was conducted from April to May 2013. As a result it has to 

be the main conceptions of students about the issue involving the treatment of information in 

solving mathematical problems was unsatisfactory when compared with the indexes of 

mathematical descriptors for the year investigated. We realize that many students had 

difficulties in most matters involving the theme. The study indicates that we need more 

effective public policies regarding the teaching and learning of the children in our county. 

 

Keywords: Information Processing, Mathematics Teaching, Troubleshooting in Elementary 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade em que vivemos, a informação faz parte do cotidiano da maioria das 

crianças, que observam, nos meios de comunicação em geral, uma grande quantidade de 

dados apresentados de variadas formas. Sendo assim, é importante que as crianças, desde os 

primeiros anos da vida escolar, desenvolvam habilidades ligadas à estatística, tais como 

coletar, organizar e descrever dados, de forma, a saber, interpretá-los e com base neles tomar 

decisões ou fazer inferências. 

Sabemos como é frequente, em situações do dia a dia, as informações serem 

apresentadas de formas variadas em tabelas ou gráficos que aparecem com frequência em 

jornais, revistas, televisão e em sites de internet. Com a necessidade de fazermos previsões ou 

tomar decisões que dependem de uma interpretação precisa dos dados apresentados, é neste 

momento que necessitamos de uma sociedade preparada para refletir a respeito das 

informações, para analisar, interpretar e tratar dados provenientes de diferentes modalidades. 

O ambiente escolar é o coadjuvante principal na formação do cidadão capaz de ler 

informação estatística, de tal forma que quando esses se confrontarem com dados dessa 

natureza sejam capazes de questioná-los. É função da escola, ensinar os conhecimentos 

estatísticos e estimular a leitura e a interpretação dos dados estatísticos, para formar cidadãos 

aptos às necessidades, interesses e experiências da vida moderna. Assim,  

  

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 

situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos 

a estabelecer relações entre as experiências e o tentar resolver os problemas 

que se nos apresentam – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos 

habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. Esse seria, digamos o lado 

otimista e prazeroso do aprendizado da leitura. Dá- nos a impressão de o 

mundo estar ao nosso alcance; não só podemos compreendê-lo, conviver 

com ele, mas modificá-lo à medida que incorporamos experiências de leitura 

(MARTINS, 1994, p.17). 

 

Concordamos com Martins (1994) ao percebermos que a escola é o ambiente propicio 

para realizarmos a (re)construção de atividades matemáticas escolar fazendo que o estudante 

se apodere do conhecimento adquirido, para entender e mudar sua realidade. Esta construção 

pode estabelecer relações entre a matemática e as demais disciplinas contextualizadas a partir 

de seu dia a dia, possibilitando o melhor conhecimento das ciências humanas. Como 

consequência da vida contemporânea, o currículo de Matemática demanda hoje uma 
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abordagem nos elementos da estatística, da combinatória e da probabilidade em todos os anos 

de escolaridade da Educação Básica (BRASIL, 1997, 1998, 2001). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Matemática (BRASIL, 1997, 

p. 56) a demanda social é que leva a destacar a estatística e o tratamento da informação como 

um bloco de conteúdo indispensável para que o aluno aprenda a “[...] construir procedimentos 

para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia”. Diante disso, é perfeitamente 

justificado o estudo dos temas do bloco Tratamento da Informação, já nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Esse bloco de conteúdos é composto de noções de estatística descritiva, 

de combinatória e de probabilidade. 

A quantidade enorme de dados é o que caracteriza o mundo atual, cada vez mais 

necessitamos de informações, saber como obtê-las e como entendê-las é fundamental para 

qualquer indivíduo, pois este deve ser capaz de fazer uma análise crítica dos dados, 

possibilitando uma tomada de decisões mais consciente. 

No entanto, a realidade escolar com relação ao bloco de conteúdos que envolvem o 

Tratamento da Informação ainda é pouco discutida em sala de aula, pois embora seja proposto 

nos documentos oficiais de matemática e inserido nas propostas pedagógicas das escolas, 

conforme prevê a legislação, ainda é uma das áreas da matemática pouco explorada pelos 

profissionais de educação. Os professores alegam ter muita dificuldade neste bloco de 

conteúdos por deficiência de formação inicial, e também na construção das ideias estatísticas 

e práticas pedagógicas que podem ser realizadas. Por este motivo desconsidera a abordagem 

dos conteúdos deste bloco, priorizando outros conteúdos matemáticos que consideram mais 

importantes para o aprendizado do aluno.  

Os estudos e pesquisas direcionados a discussão do Tratamento da Informação são 

mínimos e ainda muito discretos, com pouca aplicação ao ensino na comunidade educacional 

no Brasil. É preciso incentivar os estudos que possam contribuir para o desenvolvimento da 

educação estatística. Para que o cidadão execute satisfatoriamente seu papel de integrante de 

um grupo social, ele precisa, entre outras coisas, ter nitidez do que acontece a seu redor, e 

para isso é de extrema importância capacitar o cidadão no entendimento de análise e 

tratamento de informações que lhe são apresentadas, podendo posicionar-se criticamente.  

A educação para a cidadania é de grande importância nos tempos atuais. Uma cidadania 

produz com responsabilidade seu efeito almejado, quando demanda dos indivíduos o 

exercício dos direitos, os quais são conferidos aos mesmos através da cidadania e da 

democracia contemporâneas. Entende-se mediante o significado de cidadania fazer opções e 
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tomar decisões conscientes, atuar individualmente e integrando processos coletivos, 

desempenharem plenamente o papel de cidadão ativo. 

Portanto de acordo com Santos (2009) a estatística, não integrar os currículos prejudica 

a leitura e a interpretação de situações que acontecem continuamente na vida dos alunos. Pois, 

entende-se que ela faz parte da linguagem matemática e que se configura fundamental nos 

currículos do Ensino Básico para auxiliar a comunicação entre os alunos e os instrumentos 

estatísticos estudados.  

Apesar do bloco de conteúdos do Tratamento da Informação - TI está inserido nos 

Documentos Oficiais de Matemática direcionados à Educação Básica desde a década de 1997, 

acreditamos que na realidade das salas de aula esse bloco ainda é pouco estudado no ambiente 

escolar. Esta área tem uma grande aplicação matemática por nos levar a refletir sobre a grande 

quantidade de informação que temos nos dias atuais através da comunicação e da tecnologia. 

As informações podem ser apresentadas utilizando diferentes tipos de linguagem como em 

gráficos, em tabelas, diagramas, entre outros que será sempre necessário fazer a interpretação 

coerente, mas que para isso o aluno saiba os conceitos necessários para realização dos 

mesmos.  

Assim justificamos a escolha do Tratamento da Informação neste estudo por 

percebemos uma grande carência na comunidade estudantil e uma necessidade de estudos e 

pesquisas que discutam as diversas possibilidades de transposição da linguagem matemática, 

quando representada no ambiente escolar.  

      A partir desta perspectiva desenvolvemos o presente estudo intitulado: Diagnosticar como 

os Estudantes do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental Resolvem Problemas 

Matemáticos Envolvendo o Tratamento da Informação. A pesquisa foi desenvolvida em cinco 

turmas inseridas em três instituições públicas do município de Mamanguape, Paraíba, com 

intenção de desvelar as seguintes problemáticas: Qual é o perfil dos estudantes das escolas 

públicas na transição do Ensino Fundamental? Como os alunos investigados concebem a 

linguagem de gráficos e as tabelas na matemática? Quais os conhecimentos dos estudantes 

com respeito ao Tratamento da Informação? Será que estamos preparando os alunos para 

resolverem problemas na temática do Tratamento da Informação no ambiente escolar?  

       Sendo assim, para tentarmos responder as questões de pesquisa, elegemos como objetivo 

geral deste trabalho o de diagnosticar como os estudantes das escolas públicas do município 

de Mamanguape - PB resolvem problemas matemáticos da área do Tratamento da Informação 

que envolva gráficos e tabelas.  Para alcançarmos o objetivo geral do estudo, elegemos três 

objetivos específicos que nos forneceram subsídios no estudo: (a) levantar o perfil dos 
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estudantes observados nas instituições escolares; (b) identificar as principais estratégias 

didáticas utilizadas pelos alunos das escolas públicas ao resolverem os problemas do bloco 

Tratamento da Informação; e (c) averiguar se os estudantes, na transição interna do Ensino 

Fundamental, conseguem resolver satisfatoriamente, problemas envolvendo gráficos e tabelas. 

Diante desta temática, baseada nas pesquisas dos principais teóricos adotados neste 

estudo como Lopes (1998), Santos (2009), Pozo (1998), dentre outros autores e, os 

documentos oficiais: Brasil (1997) e Paraíba (2010), bem como os programas nacionais de 

avaliação, IDEB, apresentando seus resultados mais recentes e os Descritores do Ensino 

Fundamental que servem como base para avaliarmos as habilidades e competências dos 

estudantes na transição interna do Ensino Fundamental que se dar do 5º ao 6º ano. Temos 

como principal hipótese que o Tratamento da Informação ainda é pouco discutido em nossas 

escolas e que os estudantes chegam ao segundo segmento do Ensino Fundamental sem 

adquirir as principais habilidades e competências necessárias sobre esta temática. 

        Para uma melhor compreensão da pesquisa, o trabalho de investigação foi estruturado e 

subdivido em cinco seções, da seguinte maneira:  

A primeira foi constituída deste Introdutório, explanando sobre a justificativa da escolha 

temática, da problemática, dos objetivos e de uma breve ilustração acerca da estruturação do 

trabalho. 

A segunda foi o Referencial Teórico, visando uma discussão teórica sobre os seguintes 

tópicos: A Matemática e o Tratamento da Informação; O Tratamento da Informação 

Objetivando uma Educação com Autonomia; Fazendo uso da Resolução de Problemas para 

Abordar o Tratamento da Informação; Sistemas de Avaliação da Educação Básica; O 

Tratamento da Informação Mediante os Documentos Oficiais; e por fim, A importância de 

Tabelas e Gráficos na Educação Matemática.  

Na terceira seção, apresentamos a metodologia empreendida nesta pesquisa, 

relacionando os objetivos aos procedimentos para construção dos dados, enumerando 

separadamente a tipologia do estudo, os sujeitos da pesquisa, o universo e amostra e por fim, 

a maneira como foram coletados e analisados os dados. 

Na quarta seção, foi explicitada a análise dos dados, a partir dos questionários e de 

observações das instituições escolares do município de Mamanguape - PB. Para uma melhor 

compreensão dividimos em duas partes: (a) características dos discentes; (b) como os 

estudantes concebem conceitos básicos, distribuídos e analisados em diferentes abordagens 

envolvendo o Tratamento da Informação. 
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E, por fim, foram apresentados os resultados da pesquisa nas considerações finais, além 

das propostas para estudos futuros. 

Diante desta temática convidamos o leitor a desvelar, junto com os pesquisadores, as 

reais concepções desse estudo, apreciando a pesquisa, atentando para as principais questões e 

anseios da comunidade educativa de nossa região nas discussões que seguem.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para um melhor entendimento da problemática de pesquisa, realizamos um estudo 

teórico sobre as principais abordagens que envolvem a aplicação do Tratamento da 

Informação nas escolas públicas, e especial, na transição do Ensino Fundamental. Com o 

objetivo de entendermos o tema em questão desenvolvemos uma sequência que se inicia com 

a discussão da matemática e o tratamento da informação, decorrendo pela educação com 

autonomia, resvalando no uso da resolução de problema para abordar o tratamento da 

informação, perpassando nos sistemas avaliativos da educação básica. Ao final apresentamos 

a importância de gráficos e tabelas no ambiente escolar. 

 

2.1 A Matemática e o Tratamento da Informação 

 

O Tratamento da Informação (TI) apesar de ter seus conceitos utilizados em grande 

escala em nossa sociedade, e ser reconhecida a sua importância na vida de todo cidadão, ainda 

é considerado um grande desafio vivenciado pelos professores de Matemática no Ensino 

Básico. No entanto faz-se necessário que o aluno tenha contato com instrumentos que o 

ajudem a entender o mundo que o cerca. Para isso, é fundamental que o estudante compreenda 

bem a linguagem contida nos gráficos, tabelas e diagramas, tornando-se capaz de interpretar 

as informações nas diversas situações que se apresentem. De acordo com Santos (2009), 

baseado em Sá (2005), o desenvolvimento da “[...] capacidade de ler e também de construir 

gráficos e tabelas faz parte do que é chamado e considerado como alfabetização matemática” 

(SÁ, 2005 apud SANTOS, 2009, p. 08). 

A alfabetização matemática é imprescindível no mundo atual. Os conhecimentos de 

Estatística, combinatória e probabilidade que compõem o bloco TI, possibilitam uma maior 

integração da matemática e sociedade. Logo, o papel do professor é decisivo na mediação e 

no aprimoramento de procedimentos de análise de dados que possibilite o aluno interpretar o 

mundo em que vive, compreenda fatos e tome decisões.  

De acordo com Lopes (1998, p. 16), baseado em Freire (1997), concordam que “O 

pensar certo, que vence o ingênuo, precisa ser gerado pelo aprendiz em harmonia com o 

professor formador, considerando que a produção do conhecimento com criticidade deve ser 

um trabalho concomitante do professor e aluno.”  
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Santos (2009) afirma que desde o Ensino Fundamental é primordial que a escola 

favoreça ao estudante a formação de conceitos que colaborem no exercício de sua cidadania. 

Para tanto devemos facultar aos alunos que desenvolvam, através de situações didáticas, a 

capacidade de coletar, organizar, ler, interpretar e comparar dados, alcançando conclusões que 

cooperem em sua formação como cidadão atuante na sociedade. 

Sendo assim, o professor deve saber proporcionar uma interação entre conceitos e 

realidade, pois o aluno tem que perceber que o que está aprendendo na escola tem significado 

com a sua vida. Santos (2009) acredita que é de fundamental importância a aprendizagem dos 

conceitos matemáticos nas atividades de estatísticas. A discussão destes conhecimentos 

possibilita o progresso de nossos alunos ao realizarem atividades estatísticas com a 

problematizações de seu cotidiano. 

No momento que os alunos reconhecem problemas e buscam tomar decisões através da 

seleção de informações, faz com que eles desenvolvam uma grande capacidade para trabalhar 

com as atividades matemáticas. No entanto é de extrema importância que a escola reforce esse 

potencial do aluno, para que os estudantes apresentem melhores resultados de aprendizagem, 

já que para cada informação que se quer comunicar, há uma linguagem adequada, usada para 

facilitar a leitura do conteúdo, a exemplo de textos, gráficos e tabelas. 

Quanto ao nível de abordagem do TI entre outros aspectos deve ser considerado o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. De acordo com Papalia; Olds; Feldman (2006), 

baseadas em estudos de Piaget, o desenvolvimento cognitivo acontece em uma sequência de 

estágios caracteristicamente diferentes. Em cada estágio, a mente da criança amplia um modo 

novo de operar. Da infância a adolescência, as operações mentais progridem da aprendizagem 

firmada na simples atividade sensório-motora ao pensamento lógico-abstrato. Esse 

desenvolvimento contínuo ocorre através de três princípios interrelacionados: organização, 

adaptação, equlibração.  

A organização é a tendência de criar estruturas (esquemas) cognitivo cada vez mais 

complexas: sistemas de conhecimento ou modos de pensar que incorporam imagens cada vez 

mais próximas da realidade. A adaptação é a nomenclatura utilizada por Piaget para descrever 

como a criança lida com novas informações que parecem conflitar com o que ela já sabe. A 

adaptação engloba duas etapas: a assimilação (receber informações e incorporá-las às 

estruturas cognitivas existentes) e a acomodação (mudança de estrutura cognitiva para incluir 

novo conhecimento). E a equilibração é um esforço constante para manter um equilíbrio 

estável, é o que determina a mudança da assimilação para a acomodação, produzindo o 

equilíbrio e o crescimento cognitivo (PAPALIA; OLDS: FELDMAN, 2006, p.76)  
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De acordo com Araújo, temos que: 

 

[...] a leitura e a interpretação de gráficos e tabelas é considerada por muitos 

como sendo simples devido a sua organização e a rapidez de consulta, porém 

essa leitura e interpretação não se dá de forma simples, pois precisa ativar 

todas as funções cognitivas, na questão das tabelas a função identificação é a 

mais utilizada, devido à visualização dos dados de forma separada 

(ARAUJO, 2008, p.4).  

 

Assim, partindo dessa abordagem, podemos compreender como se dá o conhecimento e 

o funcionamento cognitivo a partir das representações matemáticas no desenvolvimento com 

significação da aprendizagem escolar do estudante.  

  

  

2.2. O Tratamento da Informação Objetivando uma Educação com Autonomia 

  

A autonomia pode ser entendida como uma forma pelo qual o homem busca poder 

escolher as leis que regem a sua conduta quer seja moral e/ou intelectual. Em se tratando de 

ambiente escolar Paulo Freire foi um dos educadores que tratou sabiamente esta temática. Em 

sua pedagogia da autonomia, Freire (1996) apresenta uma pedagogia que possibilita a 

capacidade e a liberdade do educando em tomar decisões por si mesmo, desde que este 

obedeça a um conjunto de normas e princípios que orienta o bom comportamento de uma 

pessoa. Ao usar a expressão educação para a autonomia com a finalidade de ressaltar que 

autonomia deve ser conquistada, construída a partir das decisões, da vivencia da própria 

liberdade.  

Embora a autonomia seja uma capacidade essencial própria de alguém ela só se torna 

autônoma quando está ligada a ideia de dignidade. Sabemos que ninguém é espontaneamente 

autônomo, pois isso deve ser conquistado e colocado em prática. Sabemos também que a 

educação é a base de toda a conquista humana, e faz toda a diferença no processo de formação 

cidadã, ao abrir fronteiras, desafiar o cotidiano, fornecendo contextos formativos que sejam 

convenientes para que o educando possa se fazer autônomo cada vez mais. 

 Freire aborda a autonomia em um sentido sócio-político-pedagógico definido como: 

libertação, emancipação das opressões que diminuem ou eliminam a liberdade de 

determinação de um povo ou pessoa, afirmando que não chega pelo acaso, mas pela busca 

constante, pelo conhecimento e reconhecimento de conseguir algo que se deseja. A 

passividade em homens e mulheres jamais fará deles pessoas autônomas. A autonomia dar a 
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capacidade de agir, falar e pensar de acordo com a própria vontade e razão, tornando-se um 

agente ativo nas transformações. (FREIRE, 1996 apud ZATTI, 2007.p.53). 

A educação destinada para instituir a autonomia deve estimular nos educando a 

curiosidade e a criticidade. Para isso, não pode consistir na memorização mecânica. A 

educação que apresentamos como estar posta é a que prima pelo crescimento das crianças em 

sua integridade, preservando os interesses dos alunos.  

 

Para tanto o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que 

forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 

a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda 

do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p.31) 

 

Para que o indivíduo adquira uma autonomia que lhe possibilite uma confiança em sua 

própria capacidade de conhecer e enfrentar as intempéries da vida faz-se necessário 

estabelecer uma educação que priorize e favoreça o educando como sujeito ativo, pensante, 

uma educação que vai além da transmissão de conteúdos, mas que busca formar e colaborar 

com conteúdos com significados reais e plausíveis a um ser humano inserido em uma 

sociedade em que ele tem que ser um sujeito crítico, ativo e participante. Portanto, é de 

extrema importância à formação da autonomia no ambiente escolar, sendo necessário haver 

uma relação de reciprocidade e respeito entre os sujeitos envolvidos nesse processo, ou seja, 

professor/aluno, aluno/aluno. 

 

É preciso ensinar os alunos a pensar, e é impossível aprender a pensar num 

regime autoritário. Pensar é procurar por si próprio, é criticar livremente e é 

demonstrar de forma autônoma. O pensamento supõe então o jogo livre das 

funções intelectuais e não o trabalho sob pressão e a repetição verbal 

(PIAGET, 1998 apud WERRI; RUIZ 2001, p. 02). 

 

O aluno sendo formador do seu próprio conhecimento favorece a construção da sua 

autonomia moral e intelectual. De acordo Werri; Ruiz (2001, p.03) baseado em estudos de 

Piaget (1998), afirmam que a: “Autonomia é autogoverno, é a submissão do individuo a uma 

disciplina que ele próprio escolhe e a constituição da qual ele elabora com sua personalidade”. 

Ainda podemos mencionar duas fases até a conquista dessa autonomia que se busca, a anomia 

que personaliza crianças até um ano e meio e a heteronomia que engloba as crianças a partir 

do momento que se defronta com regras a serem obedecidas de forma imposta por adultos, 

regras estas que tem que ser cumpridas na íntegra sem entender o real sentido do ato e o seu 

propósito social, apenas cumpre o que a elas são impostas e ditadas como regras. Esse 
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cumprimento deve-se a um respeito parcial ao adulto, seja por afeto, ou seja, por medo. Ainda 

sobre a heteronomia é “Condição de uma pessoa ou de uma coletividade que recebe do 

exterior a lei à qual se submete” (LALANDE, 1999 apud ZATTI, 2007, p.12).  

Diante do que foi descrito até o momento, fica claro que o aluno deve se envolver de 

forma ativa na sua aprendizagem, refletindo e fazendo inferências sobre os conteúdos 

matemáticos e construindo o seu próprio conhecimento. Sendo o professor conscientemente 

condutor desse processo. Segundo Piaget: “educação do pensamento, da razão e da própria 

lógica, é necessário e é condição primeira da educação da liberdade. Não é suficiente 

preencher a memória de conhecimentos úteis para se fazer homens livres: é preciso formar 

inteligências ativas” (PIAGET, 1998, p.123 apud WERRI, RUIZ, 2001, p.5) 

Neste sentido, o tratamento da informação é uma das áreas da matemática que tem sido 

valorizada nas atuais propostas curriculares de diferentes países e do Brasil. Isso se justifica 

porque o bloco do TI desenvolve o saber ler e interpretar diferentes textos em diferentes 

linguagens, analisar e interpretar informações, fatos e ideias, ter a capacidade de organizar 

informações, saber estabelecer relações, questionar, selecionar, mobilizar informações, que 

são algumas habilidades básicas para o exercício da cidadania e da vida escolar.  

Consideramos de grande importância aproximar os alunos dos conceitos estatísticos que 

servirão como embasamento para que eles possam exercer sua cidadania, para isso faz-se 

necessário que eles sejam capazes de tomar decisões com base nas informações expostas em 

índices estatísticos e não só em saber “ler” as informações, mas tomar a melhor decisão sobre 

elas.  

 Portanto, o desenvolvimento da identidade e da autonomia implica por uma escola que 

proporcione a formação de conceitos que auxiliem o aluno a desenvolver habilidade de 

elaborar reflexões, defenderem opiniões e tomar decisões, em muitos casos, sobre incerteza, 

já que diferentes linguagens estão presentes no dia a dia das pessoas. 

 

2.3. Fazendo uso da Resolução de Problemas para Abordar o Tratamento da 

Informação 

 

 Quando falamos sobre Resolução de Problemas nos reportamos repentinamente à 

Matemática, mas na realidade resolver problemas faz parte do cotidiano de qualquer ser 

humano, atinge uma prática importante para todas as áreas de conhecimento. A propósito o 

que é Problema? É difícil de explicar rigorosamente o que é um problema, mas podemos 

explanar como sendo uma questão em que se propõe para ser resolvida, que consideramos 
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difícil de solucionar de imediato ou que temos dificuldade para obter um determinado 

objetivo, como sendo uma dificuldade a ser ultrapassada, algo a ser resolvido e que exige 

discernimento do sujeito para elucidá-lo. Pode ser dito que problema pode ser encontrado em 

todas as áreas e contextos da atividade humana sendo diferenciados por particularidades. 

Segundo Leste (1982) um “Problema é uma situação que um indivíduo ou grupo quer ou 

precisa resolver e para qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução”. 

(LESTER, 1982 apud DANTE, 2010, p.12). 

 A importância da Resolução de Problemas extrapola a Matemática, pois essa ação 

possibilita colaborar para o avanço das potencialidades cognitivas de nossos alunos. Para 

muitos educadores, um dos fundamentais objetivos da educação é atribuído à preparação do 

aluno para resolver problemas. Essa capacidade em um mundo arrojado e com a grande 

quantidade de informações que se tem hoje, pode ser o diferencial, ora para operar no 

mercado de trabalho ou para o íntegro exercício da cidadania.  

De acordo com George Polya:  

   

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma 

pitada de descoberta da resolução de qualquer problema. O problema pode 

ser modesto, mas, se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades 

inventivas, quem o resolver por seus próprios meios, experimentará a tensão 

e o gozará o triunfo da descoberta (POLYA, 1978 apud RODRIGUES, 

2006, p.36). 

 

Por isso utilizar a Resolução de Problemas é um caminho para o ensino de matemática, 

no processo de aprendizagem. Conceitos, ideias e métodos matemáticos devem ser abordados 

mediante a exploração de problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem 

desenvolver algum tipo de estratégias para resolvê-las.  

O nosso dia a dia está repleto de situações matemáticas, por isso ao se introduzir o uso 

da Resolução de Problemas, deve-se fazê-lo de forma que tenha sentido para o aluno, então 

devemos partir de situações presentes no cotidiano do estudante para chama a atenção do 

mesmo, aguçando a sua curiosidade e fazendo com que queira criar estratégias para resolver 

os problemas que lhe são oferecidos. 

Os conceitos matemáticos são constituídos por meio de situações que permitam analisar 

e resolver problemas em situações reais. Onde o aluno deve ser levado a interpretar o 

enunciado da questão, demanda a realização de uma seqüência de ações ou operações para 

obter um resultado que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe apresentada. Utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
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selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Um problema matemático é uma 

situação que Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível construí-la 

(BRASIL, 1997, p.44). 

O que é problema para um aluno pode não ser para outro, devido ao nível de 

desenvolvimento intelectual e dos conhecimentos de que se apodera. 

 

[...] um problema se diferencia de um exercício na medida em que, neste 

último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos levam, de forma 

imediata, à solução. Por isso, é possível que uma mesma situação represente 

um problema para uma pessoa enquanto que para outra esse problema não 

existe, quer porque ela não se interesse pela situação quer porque possua 

mecanismos para resolvê-la com um investimento mínimo de recursos 

cognitivos e pode reduzi-la a um simples exercício. (POZO, 1998, p. 16) 

 

De acordo com Polya (1995) em seu livro A arte de resolver problemas, existe quatro 

passos a serem seguidos na resolução de um problema: compreender o problema (perguntas); 

conceber um plano (verificar estratégias possíveis); execução de um plano (colocar em 

prática); visão retrospectiva (testar a resposta e analisá-la). 

Segundo Pozo (1998) em seu livro A solução de problemas: aprender a resolver, 

resolver para aprender a resolução de problemas deve ser desenvolvido seguindo as etapas 

de: aquisição da informação (observação); interpretação da informação (decodificação); 

analise da informação e realização de inferências (compara o 1º e o 2º passo); compreensão e 

organização conceitual da informação; comunicação da informação (oral, escrita, outros). 

Estes são os cinco passos para proceder na Resolução de Problemas específicos de uma área 

mediante seus conteúdos.    

O que transfigura a solução de um problema num conteúdo procedimental é que este 

consiste em saber fazer algo e não só dizê-lo ou compreendê-lo. O mundo pode ser analisado 

de duas formas: por intermédio do conhecimento declarativo (saber o quê; é fácil verbalizar) e 

do conhecimento procedimental (saber como; é difícil verbalizar). O procedimento mecaniza 

o conhecimento e o caráter dos procedimentos pode ser de modo proposital e determinado 

(POZO, 1998). 

Pozo (1998) declara que existem duas concepções distintas de resolver problemas: por 

processo geral adequado da mesma maneira a todas as áreas que ele denominou como 

habilidade geral e por um conjunto de processos específicos a cada uma das áreas do 

conhecimento intitulada por ele como habilidade específica. 
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No que se refere à solução de problemas como habilidade geral Pozo (1998) baseia-se 

em Polya (1995) amplia sua teoria por acreditar que para solucionar um problema é 

imprescindível pôr em ação uma ampla sequência de habilidades e conhecimentos. Este autor 

adota o posicionamento que de fato existem dois tipos de problemas: o dedutivo 

(demonstração) e o indutivo (estabelecer regularidades). Ele assegura que existe uma 

dicotomia nítida entre problemas bem definidos, onde é fácil identificar se foi atingida uma 

solução, estão presentes, usualmente, nas ciências naturais e, problemas mal definidos, que 

são problemas pouco estruturados, podem acatar várias soluções distintas e que, 

frequentemente, estão presentes nas ciências sociais.  

No que faz menção, a solução de problemas como uma habilidade específica 

contempla-se a existência de diferenças de acordo com a área específica e iniciante na 

Resolução dos Problemas. No momento inicial, tenta-se conhecer como a experiência e os 

conhecimentos específicos numa determinada área ou domínio de conhecimentos afetam a 

solução de um problema próprio dessa área.  Segundo Pozo (1998) resolver problemas, não 

obedece à determinação de estratégias ou habilidades gerais e transferíveis, eficaz para 

qualquer caso, e sim dos conhecimentos específicos imprescindíveis. 

 Para solucionar problemas por especialistas são utilizadas conjecturas básicas: 

habilidade e estratégias de solução de problemas são específicas; maior eficiência; maior 

rapidez; efeito da prática; depende da disponibilidade e conceitos adequados e diferentes 

maneiras de enfrentar o problema. 

Portanto, segundo Pozo (1998) os especialistas são mais ágeis na Resolução de 

Problemas específicos de sua área; cometem menos erros; usam estratégias diferentes; 

reconhecem com mais facilidades os problemas; executam o plano de ação com agilidade e 

competência; normalmente concebem a execução do plano e trazem o 2º e o 3º passo, dentre 

outros. 

A Resolução de Problemas é concebida como um momento de aprendizagem em que o 

aluno é acareado com questões para as quais não usufrui de respostas no momento, entretanto 

o induz a pensar, no como e no porque, ao procurar resposta, ocasionando o debate em sala de 

aula, sendo este, um proveitoso lugar para aprender matemática, para problematizar 

possibilitando propor o diálogo em meio ao andamento do ensino-aprendizagem. 

Assim, ensinar o aluno a resolver problemas supõe beneficiá-los da capacidade de 

aprender a aprender, no propósito de habilitá-lo a obter por si mesmo, respostas às perguntas 

que os afligem ou que necessitam responder, ao invés de esperar uma resposta concebida por 

outros e transmitida pelo livro-texto ou pelo professor (POZO, 1998).  O real objetivo da 
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aprendizagem de solução de problemas é possibilitar que o aluno contraia o hábito de dispor-

se a resolver problema como uma maneira de aprender. 

 A Resolução de Problemas pode ser uma possibilidade metodológica para provocarmos 

nos alunos a interpretação, a análise, previsão e organização de dados, é proporcionar a 

oportunidade de analisar situações, tomar decisões e investigar estratégias. É instrumentalizar 

o aluno para aprender, com autonomia, a numerosa quantidade de informação acessível no 

mundo moderno, sendo apto para observar criticamente para a sociedade em que vive. Esta 

metodologia contribui para a formação de hábitos e competências, como: estimar, rever sua 

solução de forma crítica, refletir, compreender e decidir. 

De acordo com Mandarino e Coutinho (2006) a criança é curiosa por natureza ao 

perguntar de onde vêm as coisas questiona aos adultos os conhecimentos humanos. Estes são 

raciocínios ligados diretamente com a resolução de problemas contextualizados. Ao 

propormos atividades que envolvem a coleta e a organização de dados que dão significados à 

criança, estamos mostrando como o mundo é formado com suas regras sociais.  

E de acordo com Lopes (1998, p.13) “No mundo das informações, no qual estamos 

inseridos, torna-se cada vez mais ‘precoce’ o acesso do cidadão a questões sociais e 

econômicas em que tabelas e gráficos sintetizam levantamentos; índices são comparados e 

analisados para defender idéias”. 

 Portanto os procedimentos para o desenvolvimento da Resolução de Problemas são 

analogamente importantes aos que se propõe no tratamento da informação onde o aluno tem 

que: coletar, organizar e interpretar os dados para fazer inferências, possibilitando um 

aprendizado da matemática.  

 

2.4. Sistemas de Avaliação da Educação Básica 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica é composto por três avaliações 

complementares: a Prova ABC, a Prova Brasil e o ENEM. O planejamento e a 

operacionalização das três avaliações são realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, que estabelece em portaria específica os 

parâmetros para a aplicação de cada avaliação.  

Em 2013, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria do Ministro da Educação, 

Aloizio Mercadante, que modifica o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. 

Agora, além da Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e da Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar - ANRESC, haverá a Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA. 
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A primeira avaliação, denominada ANEB refere-se à avaliação Nacional da Educação 

Básica, que abrange de maneira amostral os estudantes das redes públicas e privadas do país, 

localizado na área rural e urbana e matriculado no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

também no 3º ano do Ensino Médio. Nesses estratos, os resultados são apresentados para cada 

Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um todo. 

A segunda avaliação, denominada ANRESC refere-se à avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar é aplicada censitariamente alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental 

público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que 

tenham no mínimo 20 alunos matriculados nos anos avaliados. Nesse estrato, a prova recebe o 

nome de Prova Brasil e oferece resultados por escola, município, Unidade da Federação e 

país que também são utilizados no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

-IDEB.  

A Prova Brasil é realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, com caráter de diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. Esta avaliação tem como 

objetivo principal o de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 

O IDEB foi criado pelo INEP em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir num 

só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo 

escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 

resultados das avaliações em larga escala do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, 

facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os 

sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no : 

Censo Escolar e nas médias de desempenho das avaliações do INEP, o SAEB e a ANA – para 

as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 

As avaliações que compõem o SAEB são realizadas a cada dois anos, quando são 

aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários socioeconômicos 

aos alunos participantes e à comunidade escolar. O ENEM e a ANA são realizados 

anualmente.  

Nos testes aplicados ao quinto e nono anos do Ensino Fundamental e na terceira série do 

Ensino Médio, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em 

leitura; e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, 

os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
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desempenho. Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. 

A nova avaliação ANA, será aplicada anualmente a partir de 2013, com caráter 

censitário e avaliará a qualidade, equidade e eficiência do ciclo de alfabetização das redes 

públicas. Esta avaliação contará com provas de Leitura e Escrita e prova de Matemática 

denominada Prova do ABC. Serão avaliados estudantes matriculados no 3º ano do ensino 

fundamental, em escolas públicas, localizadas nas zonas urbana e rural, que estejam 

organizadas no regime de 9 anos, sendo censitariamente para as turmas regulares e 

amostralmente para as turmas multisseriadas. 

A partir das informações da Prova do ABC, da Prova Brasil e do ENEM o MEC e as 

secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao 

aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das desigualdades existentes, 

promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades identificadas e direcionando 

seus recursos técnicos e financeiros para áreas identificadas como prioritárias. 

Com intuito informativo a tabela 01 mostra os dados referentes a resultados do IDEB no 

ano de 2011, a nível nacional, estadual, municipal e nas escolas onde aplicamos este estudo 

com relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando que a meta é atingir uma 

média 6,0 até 2021 em nível de Brasil. 

 

              Tabela 01: Resultados particulares do IDEB (BRASIL, 2011). 

 

                Fonte: Portal do INEP (BRASIL, 2011) 

 

 De acordo com a tabela 01 vemos que o Brasil atingiu o resultado de 4.7 no ano de 

2011 no IDEB, que a Paraíba obteve nota 4,0 e o município de Mamanguape 3,7 no mesmo 

ano. No que se refere às escolas, constatamos que as escolas municipais da cidade de 

Mamanguape Cléa Bezerra e a Padre Geraldo obtiveram nesse mesmo ano 4,2 de nota, 

Resultados do IDEB – 2011 

Brasil 4,7 

Paraíba 4,0 

Mamanguape 3,7 

E.M.E.F. Professor Adailton Coelho Costa 3,7 

E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa 4,2 

E.M.E.F. Padre Geraldo 4,2 
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enquanto a escola Adailton Coelho conquistou nota 3,7 ressaltando que a tabela restringe-se 

as escolas em que eu efetuei meus estudos, porém a nota de 4,2 foi à maior nota alcançada no 

município de Mamanguape entre as escolas públicas avaliadas no 1º segmento do ensino 

fundamental. Nota essa que sobressai a do estado, no entanto sabemos que temos muito a 

superar e melhorar no que se refere à qualidade do nosso ensino, e esses resultados devem 

servir para impulsionar na obtenção desses objetivos. 

 

2.5. O Tratamento da Informação Mediante os Documentos Oficiais  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997), abordam o tema 

Tratamento da informação (TI), destacando-o como um bloco de conteúdos necessário ao 

conhecimento humano. Estes documentos reconhecem que é cada vez mais comum a 

necessidade de se compreender as informações veiculadas, especialmente pelos meios de 

comunicação, para tomar decisões e fazer previsões que terão influência não apenas na vida 

pessoal, como a de toda a comunidade. Portanto está alfabetizado, supõe também saber ler e 

interpretar dados apresentados de maneira organizada, construindo representações que 

formulem e ajudem a resolver problemas que impliquem o recolhimento de dados e a análise 

de informações.  

O bloco que constitui o TI correspondente aos conteúdos de noções de estatística, de 

probabilidade e de combinatória, trazendo para cada assunto as finalidade correspondente. No 

que se refere à estatística o objetivo é a construção por parte do aluno de procedimentos para 

coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, fazendo para isso o uso de tabelas, gráficos 

e representações presentes em seu cotidiano. 

De acordo ainda com os PCN o TI deve ser trabalhado desde o primeiro ciclo de 

maneira que proporcione ao aluno o estímulo a fazer perguntas, de estabelecer relações, 

construir justificativas e a desenvolver o espírito de investigação. Para o segundo ciclo os 

documentos oficiais apresentam proposta de desenvolver um trabalho considerando como 

pontos de partida a coleta, organização e a descrição de dados. Propiciando aos alunos 

entender as funções de tabelas e gráficos como instrumentos adotados para informar esses 

dados de maneira global, permitindo a leitura rápida e o destaque para os aspectos relevantes. 

Pois à medida que o aluno ler e interpreta dados apresentados em tabelas e gráficos, isso 

permite que eles estabeleçam relações entre acontecimentos e, em alguns casos, façam 

previsões. Também é ressaltado como uma característica importante a produção de textos 

partindo da interpretação de gráficos e tabelas, e a produção de gráficos e tabelas, baseados 
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em informações contidas em textos jornalísticos e científicos. O importante é destacar que 

para os dois ciclos as atividades podem estar relacionadas a assuntos de interesse das crianças.  

Os PCN (BRASIL, 1997), discutem no bloco do TI, no primeiro ciclo, os seguintes 

conceitos: leitura e interpretação de informações contidas em imagens; coleta e organização 

de informações; criação de registros pessoais para comunicação das informações coletadas; 

exploração da função do número como código na organização de informações; interpretação e 

elaboração de listas, tabelas simples, de dupla entrada e gráficos de barra para comunicar a 

informação obtida; produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 

E para o segundo ciclo faz referência a estatística destacando a coleta, organização e descrição 

de dados; leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada (por meio de 

listas, tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas representações; interpretação de 

dados apresentados por meio de tabelas e gráficos, para identificação de características 

previsíveis ou aleatórias de acontecimentos; produção de textos escritos, a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas, construção de gráficos e tabelas com base em informações 

contidas em textos jornalísticos, científicos ou outros; obtenção e interpretação de média 

aritmética. 

Os Conteúdos e capacidades específicas para  o TI no 1º segmento (1º ao 5º ano) de 

acordo com os Referenciais Curriculares da Matemática para o Ensino Fundamental da 

Paraíba – RCMEF devem ser discutidos de forma interligados. No 1º ano os conteúdos são 

discutidos junto às operações básicas trazendo as capacidades específicas os seguintes itens: 

organizar objetos, figuras a partir de diversos critérios (forma, tipo de material, cor, 

quantidade, dentre outros); e a identificação de critérios de classificações realizadas por outras 

pessoas. 

No 2º ano no que se refere aos conteúdos trazem as Noções de Estatística (classificação 

e contagem; leitura de tabelas e gráficos) e quanto às capacidades especificas: explorar a 

função do número como código (telefone, placas de carros e motos, roupas, calçados entre 

outros); realizar classificações com diversos critérios; ler informações organizadas em tabelas 

e gráficos de barras. 

No 3º ano quanto ao conteúdo trazem as Noções de Estatística apresentadas na leitura e 

interpretação de informações matemáticas; organização de dados: tabelas e gráficos. E no que 

se refere a capacidades específicas: ler tabelas e gráficos simples, identificando as 

informações matemáticas; coletar dados e organizá-los em tabelas e gráficos de coluna; 

produzir textos e partir de tabelas e gráficos simples. 
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No 4º ano no que diz respeito ao conteúdo trazem as Noções de Estatística distribuidas 

em coleta e organização de informações matemáticas; gráficos e tabelas; média aritmética. E 

no que menciona as capacidades específicas: ler e interpretar informações contidas em 

tabelas e gráficos; construir tabelas e gráficos a partir de informações matemáticas 

diversas;produzir textos a partir de tabelas e gráficos simples;compreender conceitos de média 

aritmética por meio de resolução de problemas. 

No 5º ano os RCMEF referem-se  ao conteúdo de TI ao discutirem as Noções de 

Estatística em coleta e organização de informações matemáticas; gráficos e tabelas; média 

aritmética. E quanto as capacidades específicas apresentam novamente a leitura e a 

interpretação de informações contidas em tabelas e gráficos; a resolução de problemas com 

dados apresentados por meio de tabelas simples e de dupla entrada, gráficos de colunas e de 

barras; coletar dados e organizá-los em tabelas e/ou gráficos; compreender o conceito de 

média aritmética por meio de resolução de problemas; e produzir textos a partir de 

informações matemáticas contidas em tabelas e gráficos. 

De acordo com o RCMEF o bloco do TI deve está associado aos demais blocos. No TI 

os padrões de acaso, aproximação, coleta, representação e tratamento de dados auxiliam a 

compreensão de elementos não apenas numéricos, algébricos, de medida, espaço e forma, mas 

também de informações e dados relativos a elementos do cotidiano e das demais disciplinas 

do currículo escolar. O grande desafio hoje da educação é fazer com que os alunos visualizem 

as particularidades da matemática, sem deixar de perceber o geral. Permitindo que os 

estudantes visualizem as particularidades, fazendo-os aceitar sua habilidade de desenvolver 

conhecimentos matemáticos que os auxiliarão a enxergar, estar e ser no mundo. 

A transição do estudante do primeiro segmento do Ensino Fundamental para o segundo 

passa por algumas mudanças. Sabemos que o estudante está acostumado com uma 

organização escolar e alterá-la para uma estrutura com horários divididos por distintas 

disciplinas, professores, concepções de ensino e níveis de exigência, pode acarretar 

inicialmente nos alunos um comportamento de instabilidade e de ansiedade, o que deve ser 

entendido por parte dos profissionais de educação. Contudo, esta transição deve proceder de 

forma amena. Por isso é aconselhado pelos RCMEF que na transição dos estudantes do 5º ano 

para o 6º seja realizado um diagnóstico do perfil de cada estudante e de seu conhecimento 

sobre os diferentes conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) deve ser realizado 

logo nas primeiras semanas do ano letivo. Este diagnóstico deve ter o objetivo de detectar as 

reais possibilidades e/ou dificuldades de cada aluno, admitindo uma adaptação inicial no 
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planejamento letivo, moldando-o às características e anseios de cada turma, para o máximo 

aproveitamento do tempo escolar.  

Ao fim do primeiro segmento do Ensino Fundamental esperamos, baseado nos 

documentos oficiais nacionais e estadual, que o estudante tenha adquirido, dentre outras 

experiência, a coleta e a organização de dados estatísticos. No segundo segmento, a 

aprendizagem deve ampliar e aprofundar esses conhecimentos, dando-se ênfase à resolução 

de problemas, sendo valorizado o aspecto social dos conteúdos durante o período letivo. Entre 

as atribuições do professor deve estar o empenho ao tratamento de dados e suas 

representações. O estudo, segundo o documento estadual do Estado, deve explorar, 

continuamente, a capacidade de expressão matemática, oral e escrita, do estudante, levando-o 

a utilizar corretamente a linguagem e as nomenclaturas próprias desta ciência (PARAIBA, 

2010). 

 

2.6 A Importância de Tabelas e Gráficos na Educação Matemática 

 

A importância de usarmos tabelas e gráficos pode ser bem explicitada no texto dos PCN 

(BRASIL, 1997, p. 132) à medida que ele aborda que “[...] estar alfabetizado, neste final de 

século, supõe saber ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada e construir 

representações, para formular e resolver problemas que impliquem o recolhimento de dados e 

a analise de informações”. Sendo assim são imprescindíveis aos estudantes que conheçam tais 

instrumentos e saibam fazer o uso dessas representações para apresentar informações e para 

ter o domínio da leitura e da interpretação dos mesmos.   

Os meios de comunicação fazem uso da linguagem matemática, linguagem essa que a 

maioria dos alunos não é capaz de estabelecer uma relação das informações disseminadas com 

a matemática. Pois, inúmeras vezes os alunos externam alguns bloqueios referentes à 

interpretação de gráficos e tabelas, de comparações e interpretações dos dados apresentados. 

Portanto é importante que os mesmos comparem, leiam e interpretem gráficos e tabelas de 

modo significativo. (SANTOS, 2009). 

Assim, a tarefa a ser propagada a partir da coleta, organização e descrição de dados 

oportuniza aos alunos entenderem as funções de tabelas e gráficos, aplicados para comunicar 

esses dados: a apresentação geral de informação e a evidencia das características importantes. 

(PCN, 1997) 
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Com isso faz-se necessário que os alunos saibam que para cada coisa que queremos 

informar temos uma linguagem adequada. De acordo com Flores e Moretti “ler, interpretar, 

analisar e julgar, ou organizar dados em representações gráficas são habilidades que se 

tornaram essenciais para a formação geral do aluno”. (FLORES; MORETTI, 2005 apud 

ARAÚJO, 2008, p.29). 

Para que a leitura e a interpretação de informações aconteçam de modo correto a escola 

tem uma gigantesca função neste quadro, devendo introduzir o ensino dos gráficos e tabelas 

ainda no início dos primeiros anos de escolaridade, pois atualmente nossa sociedade se 

beneficia do recurso tecnológico cada vez mais precoce, sendo a representação gráfica ou 

tabular um meio interessante para expor dados, pesquisas e outras informações nos meios de 

comunicação. (ARAUJO, 2008, p. 22). 

De acordo com Scherer (2004, apud ARAÚJO, 2008) um dos objetivos relativo à 

estatística é condensar valores que uma ou mais variáveis podem admitir. Para conseguirmos 

alcançar uma percepção geral, podemos apresentar esses dados em tabelas ou gráficos. 

Assim, baseado em dados apresentados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE (BRASIL, 1993) onde são apresentados a forma não discursiva de mostrar 

informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central, recebendo a 

denominação de tabela. Deste modo são classificados dois tipos de tabelas: as de entrada 

simples (unidimensional) ou as de dupla entrada (bidimensional). 

De acordo com Rodrigues (2010, p.15) podemos dizer que a tabela simples é: “uma 

tabela que possuem dados ou informações relativas a uma única variável. Ou seja, uma coluna 

com variável que se quer representar e outras colunas com os dados numéricos a serem 

exibidos pela tabela”. O autor ainda define a tabela de dupla entrada como sendo: “um tipo de 

tabela que possui dados relativos a mais de uma variável. Ou seja, uma coluna para variável e 

outras colunas para cada variável, que serão representadas numericamente nas linhas”. 

(RODRIGUES, 2010, p.16) 

No que se refere ao uso de tabelas, os PCN (BRASIL, 1997) são bem mais abrangentes 

em sua discussão com relação aos documentos do Estado – RCMEF, já trazem isso de modo 

mais detalhado. Seus quadros de distribuição de conteúdos e capacidades específicas são bem 

detalhados para cada ano de escolaridade, apresentando apenas no quinto ano a introdução das 

tabelas de entrada dupla, antes disso só são abordadas as tabelas simples. 

Segundo Scherer (2004), apud Araújo (2008, p.46), “[...] gráfico é uma representação de 

dados. Ele fala mais rápido à compreensão do problema em estudo que os dados dispostos em 

tabelas”. Este autor apresenta diferentes tipos de representações gráficas como: Diagramas 
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(gráficos geométricos dispostos em duas dimensões que são mais usados na representação de 

séries estatísticas); Cartogramas (é a representação sobre uma carta geográfica, sendo muito 

usados na Geografia, História e Demografia); Estereogramas (representam volumes e são 

apresentados em três dimensões); Pictogramas (a representação gráfica consta de figuras 

representativas do fenômeno). Porém, para cada tipo de gráfico tem uma aplicabilidade 

distinta. O que são mais comuns nos anos iniciais de escolaridade são os gráficos de barra,  

de colunas, linhas e setores (ARAÚJO, 2008). 

Considerando ainda as discussões do autor (ibidem) podemos elencar as seguintes 

características: Gráfico de barra (as alturas dos retângulos são iguais e arbitrárias e os 

comprimentos são proporcionais aos respectivos dados, as barras devem ser separadas uma 

das outras pelo mesmo espaço, de forma que as inscrições identifiquem as diferentes barras, 

devendo as barras ser colocadas em ordem de grandeza de forma decrescente para facilitar a 

comparação dos valores); Gráfico de coluna (é a representação de uma série estatística através 

de retângulos, organizados em colunas (na vertical), representa praticamente qualquer série 

estatística); Gráficos de Linha (são usados para representar séries temporais, principalmente 

quando a série cobrir um grande número de períodos de tempo); Gráfico de Setores (é a 

representação gráfica de uma série estatística em um círculo de raio qualquer, por meio de 

setores com ângulos centrais proporcionais às ocorrências, esse tipo de representação é 

utilizado quando se pretende comparar cada valor da série com o total, onde o total da serie 

corresponde a 360°, total de graus da circunferência, o gráfico de setores representa valores 

absolutos ou porcentagens complementares). (ARAÙJO, 2008, p.47-50) 

De acordo com os descritores de matemática entendidos aqui como os avaliadores das 

competências e habilidades ao final de cada ciclo de escolaridade, para a transição do 5º ao 6º 

ano são necessários que os estudantes tenham adquiridos conhecimentos necessários, tais 

como: a classificação de gráficos de setor (pizza) que é abordado mediante o D26 - (Resolver 

problemas envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%), devendo ser inserido no 

bloco de Números e operações; o gráfico de coluna também deve sido incluso dentro do 

repertorio de conhecimento do estudante apresentados no descritor D28 - (Ler informações e 

dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de colunas). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como finalidade descrever os procedimentos metodológicos utilizados 

na presente pesquisa. De acordo com Rodrigues (2007, p.03) “[...] pesquisa científica é um 

conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos”. 

Com esse propósito, serão exibidos a seguir o tipo de estudo aplicado, os sujeitos 

envolvidos, e a metodologia adotada segundo o objetivo e a análise dos dados deste estudo. 

 

3.1. Tipologia do Estudo 

 

A metodologia aplicada para validar a abordagem teórica foi o estudo descritivo e 

exploratório, segundo os objetivos da pesquisa, concebidos com base em materiais publicados 

sobre o assunto. A consulta abrange artigos e livros, uma vez que, possibilita uma boa 

acessibilidade a publicações atuais e de órgãos abrangidos no sistema educacional brasileiro. 

O estudo descritivo, de acordo com Siena (2007), tem o compromisso de fazer uma 

descrição das características básicas dos indivíduos investigados, relatando características 

particulares do grupo estudado, tais como: idade, sexo, renda, situação cultural, dentre outros. 

Quando associado o estudo descritivo com estudo exploratório construímos hipóteses 

objetivadas pela maior intimidade com o problema. 

 
A pesquisa descritiva objetiva a descrição das características de certa 

população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis. Como forma 

de levantamento, exige o emprego de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como questionário e observação sistemática; (SIENA, 2007, 

p.65). 

 

Nessa pesquisa foram considerados elementos que caracterizam, por exemplo, gênero, 

idade, faixa salarial, assim como o encadeamento dos indivíduos que integram a amostra com 

discussões sobre o tópico central do trabalho de pesquisa. De mesma forma o autor (Ibidem) 

define a pesquisa exploratória como: 

 
A pesquisa exploratória objetiva obter maior familiaridade com o problema 

para torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Assumindo a forma de 

pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, pode conter entrevistas, 

questionários, análise de exemplos, etc.; (SIENA, 2007, p.65). 
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Assim, foi realizado como estratégia metodológica um estudo de caso que de acordo 

com Yin, 

Esta abordagem se adapta à investigação em educação, quando o 

investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que 

dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o 

investigador procura respostas para o “como?” e o “por quê?”, quando o 

investigador procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios 

dessa entidade,quando o objetivo é descrever ou analisar o fenômeno, a que 

se acede directamente, de uma forma profunda e global, e quando o 

investigador pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou 

do processo. (YIN, 1994 apud ARAÚJO et al 2008, p.04) 

 

A partir desse arcabouço metodológico, nos respaldamos na obtenção de dados através 

da aplicação de um questionário semiestruturado, composto por questões abertas e fechadas; e 

de observação sistemática dos indivíduos inclusos no estudo. O questionário foi 

preponderante o instrumento de coleta de dados, com a finalidade de caracterizar o perfil dos 

estudantes e identificar os conhecimentos dos discentes sobre o bloco Tratamento da 

Informação e suas possibilidades conceituais que envolvem a matemática. E também foi 

aplicado outro questionário semiestruturado com objetivo único de identificar, sinteticamente, 

o perfil dos docentes das turmas investigadas, mas mantendo nosso foco nos sujeitos da 

pesquisa que são os discentes. 

Durante a construção do referencial teórico do estudo, observamos que a discussão do 

Tratamento da Informação no ensino da matemática ainda é pouco estudada nas pesquisas por 

apresentar uma escassa produção no contexto nacional. 

 

3.2. Sujeitos da Pesquisa 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, contamos com a participação voluntária de 136 

alunos de um total de 150 alunos matriculados, em cinco turmas do Ensino Fundamental de 

três escolas públicas do município de Mamanguape - Paraíba. A composição da amostra foi a 

seguinte: 34 alunos pertencentes à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor 

Adailton Coelho Costa; 58 alunos pertencentes à Escola de Ensino Fundamental Cléa Maria 

Bezerra Barbosa distribuídos nos turnos da manhã e tarde; e 44 alunos pertencentes à Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo inseridos nos turnos manhã e tarde. 
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3.3 Universo e Amostra da Pesquisa 

 

O universo da pesquisa foi composto por três escolas públicas, da cidade de 

Mamanguape – PB: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho 

Costa; a Escola Municipal Cléa Maria Bezerra Barbosa e a Escola de Ensino Fundamental 

Padre Geraldo. As três instituições pertencem à área urbana do município e atendem ao 

Ensino Básico regular. 

A escolha das três instituições escolares para participarem do estudo se deve por cada 

uma das instituições de ensino estar inseridas em localidades diferentes, na área urbana de 

Mamanguape e atenderem, juntas, a diferentes comunidades do município. 

A pesquisa ocorreu entre os meses de abril e maio de 2013, em cinco turmas do quinto 

ano do Ensino Fundamental, sendo uma turma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Adailton Coelho Costa, duas turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléa Maria 

Bezerra Barbosa e duas turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo. 

Consideramos o número de estudantes que participaram do estudo como sendo um número 

representativo do universo em questão ao qual é composto pelas escolas da região que 

oferecem o Ensino Fundamental. 

Com relação ao total de número de alunos matriculados das turmas investigadas no 

momento do estudo, constatamos que estavam matriculados 36 alunos da E.M.E. F Professor 

Adailton Coelho Costa; 64 alunos na E.M.E.F Cléa Maria Bezerra Barbosa distribuídos em 

duas turmas nos turnos manhã e tarde e 50 estudantes na E.M.E.F Padre Geraldo, totalizando 

150 alunos matriculados nas cinco turmas investigadas. Participaram da pesquisa 136 alunos 

(90,67%) dos alunos matriculados. 

Constatamos que o percentual da amostra é expressivo por sua essência não 

probabilística, haja vista que não tenha sido definida em função de uma análise estatística 

rigorosa, mas por tipicidade (turmas de quinto ano do Ensino Fundamental das três escolas 

indicadas) e por acessibilidade (os alunos participantes estavam presentes nos dias da 

pesquisa de campo e se dispuseram a responder o questionário). 

 

3.4 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Os dados foram levantados mediante utilização de um questionário semiestruturado 

aplicados de forma voluntária com 136 alunos do 5º ano Fundamental de três escolas públicas 

do município de Mamanguape - Paraíba, nos meses de abril e maio de 2013. 
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Sinteticamente foi requisitado aos alunos dados sobre a temática estudada para 

posteriormente averiguar qualitativamente e obter informações referentes aos dados coletados.   

O questionário foi aplicado com os estudantes entre os dias de terças e quintas-feiras na 

tentativa de atingirmos o maior público possível. Este instrumento foi composto por duas 

etapas: perfil dos estudantes e situações problemas envolvendo questões que abordavam o 

Tratamento da Informação. 

A primeira parte do questionário estava relacionada ao levantamento do perfil dos 

alunos investigados, sendo evidenciadas algumas variáveis como faixa etária, gênero, 

localização geográfica, renda familiar, gosto pela matemática e a opinião dos estudantes sobre 

o ensino da matemática em sua instituição de ensino.  

A segunda parte do questionário ficou designada para averiguação dos conhecimentos 

preponderantes nos alunos correlacionados à temática principal desse estudo. Assim, a 

segunda parte do instrumento considerava os conceitos básicos envolvendo o tema 

Tratamento da Informação onde selecionamos cinco questões extraídas de algumas provas de 

exames de massa que avaliam o Ensino Fundamental, a exemplo da Prova Brasil entre outras. 

Todas as questões foram fundamentadas nos descritores de 1 a 28 que são indicados para o 5º 

ano neste nível de escolaridade.  

Os descritores da matemática podem ser compreendidos neste trabalho como sendo os 

mensuradores das habilidades e competências incumbidas para terem sido obtidas ao fim de 

cada segmento da escolarização básica. Estes descritores regulam os quatro blocos da 

matemática: Espaço e Formas, Números e Operações, Grandezas e Medidas e Tratamento da 

Informação. Frequentemente estes avaliadores são adotados nos exames de massa, realizados 

periodicamente, pelo sistema nacional como a Prova Brasil, o SAEB e o ENEM, avaliando 

segmentos diferentes do Ensino Básico, de acordo correspondente grau de aprendizagem 

(BRASIL, 2003). 

Para um melhor entendimento do conteúdo das questões, os descritores são organizados 

e acordo com os seus blocos: D1 à D5 – bloco Espaço e Formas; D6 à D12 – bloco Grandezas 

e Medidas; D13 à D26 – bloco Números e Operações/ Álgebra e Função; D27 à D28 – bloco 

Tratamento da Informação. 

A primeira questão da segunda parte do questionário proposta para os alunos 

pesquisados considera o Descritor D28 que equivale a ler informações e dados apresentados 

em gráficos, ou seja, avaliava se os alunos conseguiam observar o tamanho das colunas de um 

gráfico dado e relacioná-los com os números das coordenadas de pontos, para identificar as 

informações solicitadas no item conforme apresentada na Figura 01 (APÊNDICE I). 
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Figura 01 – Questão 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prova Brasil, 2011 

 

A segunda questão compreende os descritores D17(calcular o resultado de uma adição 

ou subtração de números naturais) e D27 (ler informações e dados apresentados em tabelas), 

onde o aluno precisa saber associar as diferentes colunas das tabelas entre si, para isso é 

necessário que possua noções de quantidade, reconheça os numerais, compreendam a 

estrutura de tabelas e saibam relacionar as diferentes colunas apresentadas na tabela, 

conforme Figura 02 (APÊNDICE I).  

 

Figura 02 – Questão 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Paraná-2009  

 

A terceira questão atenta para os descritores D1 (identificar a localização 

/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas), D27 (ler 

1 (PROVA BRASIL-2011) O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times 

A,  B, C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o 

time C conquistou? 

 

  a. (  ) 50             b (  x ) 40             c (  ) 35            d (  ) 30 

2 (PARANÁ- 2009) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram 

uma refeição no restaurante “Cantinho do sabor”: 

MÊS NÚMERO DE PESSOAS 

Julho 226 

Agosto 279 

Setembro 325 

Outubro 149 

Novembro 193 

Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, 

agosto e setembro foi: 

a (  ) 342 pessoas     b(  ) 730 pessoas         c ( x ) 830 pessoas       d (   ) 1172 

pessoas. 
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informações e dados apresentados em tabelas), onde era exigido do aluno o reconhecimento e 

a localização do objeto sob o ponto de vista descrito e também para responder o quesito o 

aluno teria que dispor do conhecimento sobre lateralidade, conforme Figura 03 (APÊNDICE 

I). 

 

Figura 03 – Questão 03 

 
 Fonte: Prova Brasil, 2009. 
 

A quarta questão contempla o descritor D26 (resolver problemas envolvendo noções de 

porcentagem (25%, 50%, 100%)) para tanto requeria do aluno a habilidade de realizar a 

leitura de gráficos de setores, conforme Figura 04 (APÊNDICE I). 

 

Figura 04 – Questão 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Spaece (CEARÁ, 2013). 

 4 (SPAECE, 2013) Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as 
pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2000 pessoas e o resultado está no 
gráfico abaixo. 

 
Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? 
a (  x ) 8h às 12h       b.  (   ) 12h às 16h         c.  (   ) 16h às 20h         d. (    ) 20h às 23h          e. (    )23h às 24h 
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A quinta e última questão abordou o descritor D1 (identificar a localização 

/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas), onde os itens 

relativos a este descritor avaliam a habilidade de o estudante localizar e identificar em 

representações planas do espaço, o que requer a capacidade de interpretar e representar a 

posição ou movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço, por diferentes referenciais, 

conforme Figura 05 (APÊNDICE I). 

 

Figura 05 – Questão 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Spaece, (CEARÁ, 2013). 

 

 

Mediante as respostas alcançadas com a aplicação dos questionários, foi dada 

continuidade ao seu tratamento e análise. No que se refere a estas condutas é importante 

destacar que a análise dos dados desta pesquisa segue a técnica de estudo de caso simples, 

com única interação dos dados, que segundo Yin (2005) caracteriza-se por ser um estudo 

intensivo das variáveis envolvidas, a partir de uma ampla compreensão do assunto 

investigado. Assim, o tratamento dos dados ocorreu de forma quali-quantitativa, tendo em 

vista terem sido analisadas de forma quantitativa as questões fechadas do questionário e, de 

forma qualitativa, o conteúdo das respostas dadas às questões abertas. Todos os resultados 

obtidos e as suas respectivas análises são apresentados no capítulo que segue. 

 5 (SPAECE, 2013) Isabela faz parte de um coral e vai fazer uma apresentação na igreja de seu 
bairro. Veja, no mapa abaixo, onde ela está. 

 
O caminho mais curto para Isabela chegar à igreja é? 
 
a (   ) indo pela Rua Notre Dame, seguindo pela Rua Lafaiete da Mata e descendo a Rua Bom Jesus. 
b (   ) passando pela Rua Madalena Ferreira e subindo a Rua Professor Hilário. 
c (   ) indo pela Rua Madalena Ferreira, subindo a Rua Bom Jesus e entrando na Rua Lafaiete da 
Mata. 
d (x) pegando o caminho entre as praças e seguindo pela Rua Padre Odorico 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Esta seção apresenta dados da instituição de ensino investigada na cidade de 

Mamanguape, Paraíba, considerados relevantes para contextualizar as análises realizadas 

nesse estudo.  Após o tópico de apresentação da escola, segue a apresentação e análise dos 

dados coletados por meio de um questionário semiestruturado, conforme critérios indicados 

no tópico relativo aos procedimentos metodológicos dessa pesquisa.    

 

4.1 Aspectos Gerais do Município de Mamanguape – Paraíba 

 

Mamanguape é um município brasileiro fundado em 25 de outubro de 1855 no estado 

da Paraíba, localizada mais precisamente no litoral norte paraibano. Está situada a 

aproximadamente 60 km da capital paraibana, João Pessoa, sendo considerada uma região 

metropolitana. Seus limites são: ao norte o Rio Grande do Norte, ao sul com a cidade de Rio 

Tinto, a leste com Rio Tinto e Mataraca e a oeste com as cidades de Capim, Itapororoca, 

Curral de Cima, Pedro Regis e Jacaraú. O nome Mamanguape tem origem indígena, 

significando Bebedouro, lugar rico em água de boa qualidade. 

A cidade de Mamanguape é muito importante na região onde ocupa por ser uma cidade 

polo para outros municípios circunvizinhos. Este município também é conhecido como 

Rainha do vale, devido sua extensão territorial que envolvia outras terras, no ano de 1996. 

Antigamente, Mamanguape tinha quatro distritos que foram desmembrados formando outras 

cidades. Atualmente o município só possui um distrito que é o de Pitanga. Sua área hoje 

ocupa um território que totaliza 340,534km².  Sua população aferida em 42.537 mil habitantes 

de acordo com a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE (BRASIL, 2010). É uma população muito miscigenada, resultado do cruzamento de 

brancos, indígenas e negros. 

A posição geográfica do município de Mamanguape sempre foi destaque na região por 

servir de elo para ligar outras cidades e estados com a BR- 101, propiciando que o município 

se tornasse um grande centro logístico no interior do estado. Este município também possui 

seu comércio e serviços bem diversificados, voltados para vários setores da economia.   

No que diz respeito à Educação, o município é atendido pela rede municipal, estadual e 

privada de Ensino Básico. No entanto Ensino Superior foi inserido há pouco tempo, sediando 

um do campus da Universidade Federal da Paraíba que funciona desde 2006. 
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4.2 Características das Instituições Escolares Observadas:  

 

As instituições públicas que participaram do estudo foram em número de três, todas 

pertencentes ao município de Mamanguape – PB. A seguir descreveremos as principais 

características que acompanham as escolas investigadas: E.M.E.F. Prof. Adailton Coelho 

Costa; a E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa e a E.M.E.F. Padre Geraldo. As três 

instituições oferecem o Ensino Básico regular. 

 

4.2.1 Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho Costa 

 

A escola pública que nos possibilitou a realização do estudo foi a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho Costa que funciona no município de 

Mamaguape desde 2010. Esta escola atende atualmente 330 estudantes distribuídos nas 

seguintes modalidades de ensino: Educação pré-escolar e o Ensino Fundamental do 2º ao 9º 

anos, nos turnos manhã e tarde.  

A escola desenvolve no ano de 2013 um projeto paralelo às disciplinas escolas que foi 

intitulado de Datas Comemorativas. Este projeto tinha como objetivo principal discutir os 

valores, a ética e a cidadania.  

A instituição escolar é composta atualmente por um quadro efetivo de 30 funcionários 

assim distribuídos: 16 professores (1 professor de matemática licenciado na área) e os demais 

distribuídos nas funções de vigilantes, merendeiras, inspetores, secretários e equipe gestora. 

No que se refere à estrutura física da escola é composta por: 06 salas de aulas, 01 sala 

de professores, 01 diretoria, 01 secretária, 07 banheiros, 01 cozinha, 01 refeitório e 01 pátio. 

A escola atende diretamente as comunidades de Gurguri e o Bairro do Areal localizadas 

no município, bem como as comunidades circunvizinhas da área urbana e da área rural das 

proximidades.   

 

4.2.2 Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléa Maria Bezerra Barbosa 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléa Maria Bezerra Barbosa foi fundada 

em no ano de 1996, no bairro do Planalto na cidade de Mamanguape, Paraíba. Esta instituição 

de ensino pública atende atualmente 602 estudantes distribuídos nas seguintes modalidades de 

ensino: Educação pré-escolar, Ensino Fundamental dos 2º ao 9º anos, e Educação de Jovens e 

Adultos do II ao IV Ciclos de ensino, nos turnos manhã, tarde e noite.  
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A instituição é composta por um quadro efetivo de 48 funcionários, sendo 27 

professores (2 professores de matemática licenciados na área) e os demais funcionários 

distribuídos nas funções de vigilantes, merendeiras, inspetores, secretários e equipe gestora. 

Ao que se refere à estrutura física, a escola dispõe de: 08 salas de aula, 01 sala de 

professores, 01 diretoria, 01 secretária, 04 banheiros, 01 cozinha, 01 laboratório de 

informática, 01 biblioteca e 01 pátio.   

A escola atende as comunidades do Planalto, bairro do município, assim como as 

comunidades rurais do Sítio Itapecerica e do Sítio Pedra.  

  

4.2.3 Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo foi fundada em 1968 e atua 

no município de Mamanguape, Paraíba, funcionando a mais de quarenta anos nesta cidade. 

Esta escola localiza-se no coração da cidade, atendendo atualmente 267 estudantes, 

distribuídos em duas modalidades de ensino: Educação Pré-escolar e Ensino Fundamental do 

primeiro segmento, do 2º ao 5º anos, nos turnos manhã e tarde.  

A escola desenvolve paralelamente com as disciplinas escolares um Projeto dirigido a 

temática do Meio Ambiente e participa também do Programa do governo Mais Educação.  

O quadro efetivo desta instituição de ensino é composto, atualmente, por 26 

funcionários, assim distribuído: 11 professores (todos polivalentes) e 15 profissionais 

ocupando as funções de apoio, vigilantes, merendeiras, zeladores, secretários, inspetores e 

equipe gestora.  

No que se refere à estrutura física, a escola dispõe de 05 salas de aulas, 01diretoria, 02 

banheiros, 01 cozinha.  

A escola atende as comunidades do centro da cidade, do bairro de Engenho Novo, Alto 

do Cemitério, Jangada, Gurguri e outras comunidades circunvizinhas, distribuídas nos dois 

horários de funcionamento da instituição.  

 

4.3 Perfil dos Docentes das Instituições de Ensino Investigadas   

 

Participaram deste estudo cinco professores, atuando em cinco (5) turmas de 5º ano do 

Ensino Fundamental, sendo um representante de cada turma das três instituições de ensino 

investigadas, aqui denominadas pelas letras A, B, C, D e E. 
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A professora A tem 31 anos de idade, branca, solteira. Atua como professora há mais de 

11 anos, exercendo função de professora do Ensino Fundamental do primeiro segmento (1º a 

5º ano). Atua nesta escola há 3 anos como professora do 5º ano do ensino Fundamental e 

desempenha outra atividade remunerada, diferente da função de professora em outro turno. 

Sua formação básica foi cursada toda em instituições públicas, concluindo a graduação em 

Pedagogia em instituição federal de ensino. 

A professora B tem 28 anos de idade, branca, solteira. Atua como professora há mais de 

2 anos, exercendo a função de professora do Ensino Fundamental do primeiro segmento de 

ensino. Esta professora também atua em outra escola pública do município. Sua formação 

básica também foi toda cursada em instituições públicas de ensino, concluindo a graduação 

em Pedagogia em instituição estadual de ensino.  

 A professora C tem 37 anos de idade, parda, casada. Atua como professora entre 11 e 

15 anos e na escola exerce a função há 3 anos, também atua em outra escola pública. Sua 

formação básica foi adquirida em escola de esfera diferente, o Ensino Fundamental em escola 

pública e o Ensino Médio em escola privada. É graduada em Pedagogia e Português e tem 

especialização que foi alcançada em instituição particular. 

A professora D tem 58 anos de idade, é de cor parda, casada e não tem filhos. Atua 

como professora há mais de 25 anos e já tem uma aposentadoria. Esta professora exerce esta 

função na instituição observada há 15 anos. Sua formação básica foi toda em escola pública, é 

graduada em Licenciatura Plena em Letras e tem especialização que foi realizada em 

Instituição Federal. 

A professora E tem 38 anos de idade, branca, solteira. Atua como professora entre 11 e 

15 anos e exerce a função na escola há 8 anos e também leciona em outra instituição pública. 

Sua formação básica foi toda em escola privada. É graduada no curso de Letras e também em 

Serviço social, com especialização na área de Educação, todas cursadas em instituições 

privada de ensino. 

 

4. 4  Apresentação e Análise do Questionário: Perfil dos Discentes 

  

Apresentaremos agora os dados obtidos a partir do questionário semiestruturado cuja 

primeira parte objetivava a identificação do perfil dos estudantes das cinco turmas 

investigadas. Participaram do estudo 136 estudantes, distribuídos nas três instituições de 

ensino: 34 estudantes da E.M.E.F. Prof. Adailton Coelho Costa; 58 estudantes da E.M.EF. 

Cléa Maria Bezerra Barbosa; e 44 estudantes da E.M.E.F. Padre Geraldo. 
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Optamos por apresentarmos, inicialmente, os resultados de cada turma investigada de 

forma separada. E, ao final, apresentaremos de forma sintetizada a análise das cinco turmas 

pesquisadas para uma melhor comparação dos dados.    

 

4.4.1 Perfil dos Discentes: E.M.E.F. Prof. Adailton Coelho Costa 

 

Nessa escola, responderam ao questionário 34 alunos, de um total de 36 matriculados. 

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho Costa foi detectado 

que 38,23% dos alunos da turma do 5º ano Fundamental possuem idades iguais a 10 ou 11 

anos, e 23, 53 % têm idade menor que 10 anos, 20,59% tem idades iguais a 12 ou 13 anos e 

17,65% tem idade superior que 13 anos. Assim verificamos que a maioria dos estudantes está 

na faixa etária ideal para esta etapa de ensino, que é entre 6 a10 anos, segundo os indicadores 

nacionais.  

No aspecto do gênero, identificamos que 55,88 % dos estudantes da turma do 5º ano são 

do sexo masculino e os outros 44,12 % do sexo feminino. Demonstrando que existem mais 

alunos do sexo masculino do que o do sexo feminino. Observamos que apesar da maioria dos 

estudantes pertencem ao sexo masculino, à turma está relativamente equilibrado quanto à 

questão de gênero, o que é um aspecto positivo no ambiente escolar. 

Quanto à localidade da residência dos alunos, perguntamos se estes residem perto ou 

longe da escola a que pertencem. E para situarmos um pouco melhor com relação à distância 

foram enumerados alguns pontos de localização. Mediante esses, verificamos que 47,06% 

moram no mesmo bairro, porém afastados da escola, 26,47% moram no mesmo bairro, 

próximo à escola, 20,59% moram em outro bairro, 2,94% moram na zona rural pertencente ao 

município e 2,94% não responderam a questão. Assim visualizamos que a maioria dos alunos 

mora perto da escola. 

No que se refere à renda familiar, ao serem questionados, foram coletados os seguintes 

dados: 38,23% recebem entre 1 e 2 salários mínimos;35,30% recebem menos de um salário 

mínimo (678,00); 8,82% recebem entre 2 e 3 salários mínimos; 0% recebem acima de 3 

salários mínimos; e 17,65% não optaram por nenhuma das alternativas. Podemos observar de 

acordo com os presentes resultados que o alunado dessa escola é de baixa renda. 

Ao serem indagados se moram com os pais colhemos os seguintes dados: 85,30% 

moram com os pais e 14,70 % não moram. Visualizamos que a maioria convive em âmbito 

familiar. 
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Quando questionados sobre o gosto pela Matemática, 91,18% gostam da disciplina e 

8,82% não gostam. Considerando o número de alunos que gostam de matemática 41,18% não 

justificaram o porquê do gosto pela matemática, 41,18% dizem que a disciplina é boa, 2,94% 

porque gostam de números, 2,94% acham a disciplina divertida, 2,94% porque aprende muito 

com a disciplina. Quanto aos alunos que não gostam de matemática, justificaram: 2,94% 

porque não gostam de dividir, 2,94% porque é complicado, 2,94% não justificaram. 

Ao perguntar se recebiam ajuda de amigos e ou familiares para resolverem atividades 

escolares, 61,76% recebem ajuda, 35,30% não recebem ajuda e 2,94% não responderam. 

Entre esses que recebem ajuda 8,82% recebem ajuda de familiares, 8,82% recebem ajuda de 

amigos, 2,94% tem ajuda de reforço e 41,18% não especificaram de quem recebe ajuda. 

Para concluir a primeira parte do questionário, interrogamos aos alunos como eles 

acham que deveria ser o ensino da matemática na sua escola. Alcançamos as seguintes 

opiniões: 79,41% não responderam a questão, o que nos remete a heteromania (oposto de 

autonomia), 8,82% disse que deveria ser conta, 5,88% com jogo, 2,94% a professora deve 

ensinar até ficar na memória, 2,94% bem mais fácil e divertida. 

Para melhor contemplar os dados expostos anteriormente elaboramos uma síntese que 

está apresentada na Tabela 02 com a finalidade de um melhor entendimento dos dados 

apresentados na primeira parte do questionário, aplicado com os estudantes da E.M.E.F. Prof. 

Adailton Coelho Costa. 
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Tabela 02: Perfil dos Alunos da E.M.E.F. Professor Adailton Coelho Costa.  

Questões Percentual das respostas do 5º ano 

E.M.E.F. Prof. Adailton Coelho Costa 

Faixa Etária  

 

23,53% 

menor que 10 

anos 

38,23%      10 

ou 11 anos 

20,59%      

12 ou 13 

anos 

17,65% maior 

que 13 anos 

 

Sexo 44,12% 

feminino 

55,88% 

Masculino 

   

Distância da 

escola  

26,47% 

moram no 

mesmo bairro 

próximo da 

escola 

47,06% moram 

no mesmo 

bairro, porém 

afastado da 

escola 

20,59% 

moram em 

outro bairro 

2,94 moram na 

zona rural 

pertencente ao 

município 

 

2,94% não 

respondera

m 

 

 

Renda 

Familiar 

35,30% 

menos de 1 

salário   

38,23% entre 

1e 2 salários  

8,82% entre 

2 e 3 salários 

17,65% não 

responderam 

 

Com quem 

Mora 

85,30% 

 pais 

14,70% outros    

Gosto pela 

Matemática 

91,18% 

gostam 

8,82% não 

gostam 

   

Recebem 

ajuda nas 

atividades 

61,76% sim 35,30% não 2,94% não 

responderam 

  

Como deveria 

ser o ensino da 

Matemática 

79,41% não 

responderam 

8,82% 

deveria ser 

conta 

5,88% com 

jogo 

2,94% 

professora deve 

ensinar até ficar 

na memória 

2,94% bem 

mais fácil e 

divertida. 

 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 34 questionários. 

 

4.4 2 Perfil dos Discentes: E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa 

 

Nessa Escola foram aplicados os questionários em duas turmas do 5º ano, sendo uma no 

turno da manhã e outra no turno da tarde. No turno da manhã foram aplicados 29 

questionários de um total de 31 alunos matriculados e no turno da tarde foram aplicados 29 de 

um total de 33 alunos matriculados. 

Quando questionados sobre a faixa etária foram coletados os seguintes dados: No 5º ano 

manhã 55,17% têm 10 ou 11 anos, 31,03% menor que 10anos, 10,34% tem 12 ou 13 anos e 

3,45% maior que 13anos. No 5º ano tarde 58,62% têm 10 ou 11 anos, 27,59% tem 12 ou 13 

anos, 10,34% são menores que 10 anos e 3,45% maior que 13anos. 

No que se refere ao gênero, detecta-se que no 5º ano manhã 65,52% feminino, 31,03% 

masculino e 3,45% não responderam. No 5º ano tarde 44,83% feminino e 55,17% masculino, 

com isso verificamos que no turno da manhã predomina o sexo feminino e no turno da tarde 

acontece o oposto onde predomina o sexo masculino. 
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Quanto à localidade da residência dos alunos, verificou-se que no 5º ano manhã 44,83% 

moram no mesmo bairro, próximo à escola, 24,14% mora no mesmo bairro, porém afastado 

da escola, 27,59% mora em outro bairro, 3,45% não responderam. No 5º ano tarde 51,72% 

moram no mesmo bairro, próximo à escola, 34,49% moram no mesmo bairro, porém afastado 

da escola, 10,34% moram em outro bairro, 3,45% não responderam. Constata-se que em 

ambos os turnos a maioria dos alunos moram próximo da escola. 

Ao serem indagados sobre a renda familiar alcançamos os seguintes dados: no 5º ano 

manhã 31,03% asseguram dispor de menos de um salário mínimo (678,00), 24,14% entre 1 e 

2 salários mínimos, 24,14% entre 2 e 3 salários mínimos, 6,90% acima de 3 salários mínimos 

e 13,79% não responderam.No 5º ano tarde 51,72%  afirmam  receber menos de um salário 

mínimo(678,00), 17,24% entre 1 e 2 salários mínimos, 13,79% 2 e 3 salários mínimos, 3,45% 

recebem acima de 3 salários mínimos e 13,79% não responderam.Percebe-se que no turno da 

tarde a maior parte  da turma tem renda familiar menor que um salário mínimo o que 

comparado ao turno da manhã podemos concluir mediante os dados que o turno da manhã tem 

melhor condição financeira. 

Na sequência perguntamos também se os alunos moram com os pais. Conseguimos os 

seguintes dados: na turma do 5º ano manhã 82,76% moram com os pais e 17,24% não moram, 

na turma do 5º ano tarde 96,55% moram com os pais e 3,45% não moram. Verifica-se que a 

porcentagem de alunos que moram com os pais no turno da tarde é maior que a do turno da 

manhã. 

Indagamos também aos alunos o gosto pela matemática e obtivemos os seguintes dados: 

na turma do 5º ano manhã 86,21% gostam da disciplina de matemática, 10,34% não gostam e 

3,45% não opinaram. Considerando a porcentagem dos que gostam de matemática temos as 

seguintes justificativas: 31,03% acham a disciplina boa, 3,45% porque se considera bom na 

disciplina, 3,45% porque aprende mais, 3,45% porque mexe com números, 3,45% porque às 

vezes tira alguma nota baixa, mas mesmo assim gosta da disciplina, 3,45% porque é legal, 

3,45% porque sempre gostou, 3,45% porque aprende mais a somar, 3,45% porque acha 

divertido e ajuda o aluno, 27,58% não justificaram.Quanto aos que não gostam justificam da 

seguinte forma: 3,45% Porque é difícil para mim,3,45% porque eu me atrapalho todo, 3,45% 

não justificou. Na turma do 5º ano tarde verifica-se que: 86,20% gostam da disciplina de 

matemática e 13,79% não gostam. Tomando a porcentagem que afirma gostar de matemática 

temos as seguintes justificativas: 13,79% porque a disciplina é interessante e muito divertida, 

17,24% a disciplina é fácil, 13,79% a disciplina é boa, 24,14% gosta de fazer contas, 17,24% 
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não justificaram. Quanto aos que afirmaram não gostar de matemática temos: 6,89% Acham a 

disciplina difícil, 3,45% acha chata e 3,45% não justificaram. 

Questionamos também se os alunos recebem ajuda (de amigos e/ou familiares) para 

resolverem atividades escolares. Verifica-se que: na turma do 5º ano manhã 75,86% recebem 

ajuda e 24,14% não recebem; na turma do 5º ano tarde 65,52% recebem ajuda e 34,48% não 

recebem. 

 

Tabela 03: Perfil dos Alunos da E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa – Manhã  

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 29 questionários. 

 

Para melhor observar os dados apresentados e discutidos anteriormente, sintetizamos 

nas Tabelas 03 e 04, com a finalidade de resumir os resultados alcançados na primeira parte 

do questionário, aplicado aos alunos da E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa nas turmas do 

5º ano manhã e tarde. 

 

 

 

Questões Respostas 

 

Faixa Etária 31,03% 

menor que 10 

anos 

55,17% 10 

ou 11 anos 

10,34% 

 12 ou 13 

anos 

3,45%  

maior que 13 

anos 

 

Sexo 65,52% 

feminino 

31,03% 

masculino 

3,45% não 

responderam 

  

Distância da 

escola 

44,83% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

próximo da 

escola 

24,14% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

afastado da 

escola 

27,59% 

moram em 

outro bairro 

3,45% não 

responderam 

 

Renda 

Familiar 

31,03% 

menos de 1 

salário 

mínimo 

24,14% entre 

1 e 2 salários 

mínimos 

24,14% entre 

2 e 3 salários 

mínimos 

6,90% acima 

de 3 salários 

mínimos 

13,79%       

não responderam 

Com quem 

Mora 

82,76%      

pais 

17,24%   

outros 

   

Gosto pela 

Matemática 

86,21% 

gostam 

10,35% não 

gostam 

3,45% não 

opinaram 

  

Recebem 

ajuda nas 

atividades 

75,86%       

sim 

24,14%       

não 

   

Como 

deveria ser o 

ensino da 

Matemática 

10,34% 

ótimo o 

ensino de 

matemática  

10,34%  

deveria ser 

bom 

48,27% não 

emitiram 

opinião 

31,05%   

outras 
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Tabela 04: Perfil dos Alunos da E.M.E.F. Cléa Maria Bezerra Barbosa – Tarde 

Questões Respostas 

 

Faixa Etária 10,34% são 

menores que 

10anos 

58,62%10 

ou 11 anos 

27,5% 12 ou 

13 anos 

3,45% maior 

que 13 anos 

 

Sexo 44,83%  

feminino 

55,17% 

masculino 

   

Distância da 

escola 

51,72% moram 

no mesmo bairro, 

próximo da 

escola 

34,49% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

afastado da 

escola 

10,34% 

moram em 

outro bairro 

3,45% não 

responderam 

 

Renda Familiar 51,72% menos 

de 1 salário 

mínimo virgente 

17,24% 

entre 1 e2 

salários 

mínimos 

13,79% 2 e 

3 salários 

mínimos 

3,45% acima 

de 3 salário 

mínimos 

13,79% não 

responderam 

Com quem 

Mora 

96,55% pais 3,45% 

outros 

   

Gosto pela 

Matemática 

86,20% gostam 13,79% não 

gostam 

   

Recebem ajuda 

nas atividades 

65,52% sim 34,48% não    

Como deveria 

ser o ensino da 

Matemática 

27,59% afirmam 

está bom do jeito 

que está 

10,34% mais 

divertido 

10,34% ser 

mais fácil 

 

20,69% não 

opinaram 

 

31,04% outras 

 

 

 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 29 questionários. 

 

 

4.4.3 Perfil dos Discentes: E.M.E.F. Padre Geraldo 

 

Na escola E.M.E.F. Padre Geraldo aplicamos 44 questionários em duas turmas de 5º 

ano, sendo 22 alunos da turma do 5º ano manhã de um total de 25 alunos matriculados e 22 

alunos do 5º ano tarde de um total de 25 alunos matriculados, os quais serão paralelamente 

apresentados e analisados. 

Quando indagados sobre a faixa etária detecta-se os seguintes dados: no 5º ano manhã 

22,73% são menores que 10 anos, 68,18% tem 10 ou 11 anos, 4,54% tem 12 ou 13 anos, 

4,54% tem 13anos. No 5º ano tarde 18,18% são menores que 10 anos, 63,64% tem 10 ou 11 

anos, 13,64% tem 12 ou 13 anos e 4,54% tem 13anos. As turmas têm perfis parecidos quanto 

à faixa etária, sendo a maior porcentagem de alunos de ambas as turmas de 10 ou 11 anos de 

idade. 
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No que faz menção ao sexo foram coletados os seguintes dados: no 5º ano manhã 

31,82% feminino, 63,64% masculino e 4,54% não responderam; no 5º ano tarde 45,45% 

feminino e 54,54% masculino. 

Quanto à localidade da residência dos alunos, verifica-se no 5º ano manhã 13,64% 

moram no mesmo bairro, próximo a escola, 22,73% moram no mesmo bairro, porém afastado 

da escola, 50% moram em outro bairro, 13,64% moram na zona rural pertencente ao 

município e que no 5º ano tarde 13,64% moram no mesmo bairro, próximo a escola, 31,82% 

moram no mesmo bairro, porém afastado da escola, 50% moram em outro bairro, 4,54% não 

responderam. 

Interpelados sobre a renda familiar obteve-se os seguintes dados: no 5º ano manhã, 50% 

recebem menos de 1 salário mínimo(678,00),18,18% recebem entre 1 e 2 salários 

mínimos,13,64% recebem entre 2 e 3 salários mínimos, 4,54% recebem acima de 3 salários 

mínimos, 13,64% não responderam; no 5º ano tarde,36,36% recebem menos de um salário 

mínimo(678,00), 18,18% entre 1 e 2 salários mínimos,13,64%  entre 2 e 3 salários 

mínimos,13,64% acima de 3 salários mínimos e 18,18% não responderam. 

Dando seguimento, perguntamos se os alunos moram com os pais, verifica-se que na 

turma do 5º ano manhã 90,90% moram com os pais, 9,10% moram com outros, no 5º ano 

tarde 100% dos alunos moram com os pais. 

Indagamos sobre o gosto pela disciplina de matemática, no 5º ano manhã 86,36% 

gostam de matemática, 13,64% não gostam. Considerando a porcentagem dos que gostam de 

matemáticas tem-se as seguintes justificativas 22,73% não justificaram o porquê gostam de 

matemática, 9,09% porque a disciplina é boa, 18,18% porque eu gosto de problemas e contas, 

9,09% porque é fácil, 9,09% porque é divertida ,4,54% Porque a matemática não é só na 

escola,está presente em cada canto que você vai,4,54% porque gosta de números,4,54% 

porque ensina vários tipos de tabuada,4,54% porque a minha professora ensina.Dentre os que 

não gostam 9,09% porque é chato,4,54% não justificaram porque não gostam de matemática. 

No 5º ano tarde, verifica-se que 90,90% gostam de matemática, 4,54% não gostam e 4,54% 

não responderam. Dentre os que gostam de matemática 45,45% não justificaram o porquê 

gostam de matemática, 9,09% porque é bom para aprender a multiplicar as contas, 9,09% 

porque faz muita conta, 9,09% porque é bom, 4,54% porque é divertida, 4,54% porque 

precisamos da matemática para sabermos o valor do dinheiro, as horas, os números, 

etc.,4,54% porque ela mim ajuda a aprender mais, mim ajuda a calcular números.Os que não 

gostam justificam porque a disciplina é difícil. 
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Foi questionado aos alunos se eles recebem ajuda para fazer suas tarefas escolares, na 

turma do 5º ano manhã obteve os seguintes dados: 77,27% recebem ajuda e 22,73% não 

recebem ajuda. Dentre os que recebem ajuda 36,36% não especificaram de quem recebem 

ajuda, 31,82% recebem ajuda de familiares, 9,09% recebem ajuda de amigos. Na turma do 5º 

ano tarde 72,73% recebem ajuda e 27,27% não recebem ajuda. Dentre os que recebem ajuda 

40,91%não especificaram de quem recebem ajuda e 31,82% recebem ajuda de familiares. 

 

Tabela 05: Perfil dos discentes da E.M.E.F. Padre Geraldo – Manhã 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 22 questionários. 

 

 

Finalizando a primeira parte do questionário indagamos aos alunos como deveria ser o 

ensino da matemática na sua escola. Foram coletados os seguintes dados: na turma do 5º ano 

manhã 13,64% não opinaram, 31,82% afirmam está satisfeitos com o ensino da escola, 

13,64% dizem que deveria ser mais soma para aprender, só conta, 9,09% afirma que deveria 

ser mais divertido, 4,54% eu gostaria que a matemática não mudasse de assunto, 4,54% 

aprender mais e ser mais divertida e com mais explicações e aprender coisas diferentes, 

Questões Respostas 

Faixa Etária 22,73% 

menores que 

10 anos 

68,18% 10 

ou 11 anos 

4,54% 12 ou 

13 anos 

4,54% maior 

que 13 anos 

 

Sexo 31,82% 

feminino 

63,64% 

masculino 

4,54% não 

responderam 

  

Distância da escola  13,64% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

próximo da 

escola 

22,73% 

moram no 

mesmo 

bairro, porém 

afastado da 

escola 

50% moram 

em outro 

bairro 

13,64% 

moram na 

zona rural 

pertencente 

ao município 

 

Renda familiar 50% menos 

de salário 

mínimo 

virgente 

18,18% entre 

1 e 2 salários 

mínimos 

13,64% entre 

2 e 3 salários 

mínimos 

4,54% acima 

de 3 salários 

mínimos 

13,64% não  

responderam 

Com quem Mora 90,90% pais 9,10% outros    

Gosto pela 

Matemática 

86,36% 

gostam 

13,64% não 

gostam 

   

Recebem ajuda nas 

atividades 

77,27% sim 22,73% não    

Como deveria ser o 

ensino da 

Matemática 

31,82% 

afirmam está 

satisfeitos 

com o ensino  

de 

matemática 

na sua escola 

13,64% 

dizem que 

deveria ser 

mais soma 

para aprender 

13,64% 

deveria ser 

bom 

27.25%   

outras 

13,64 não             

opinarão 
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4,54% a professora deveria fazer poucas questões, 13,64% deveria ser bom, 4,54% deveria ser 

fácil; no turma do 5º ano tarde 40,91% não opinaram, 36,36% afirmam está satisfeitos com o 

ensino da escola, 4,54% deveria ser ensinando contas e tabuadas, 4,54% com jogos educativos 

de matemática e brincadeiras,9,09% dizem que poderia ser mais fácil,4,54% deveria ter mais 

explicações. 

Para melhor observar os dados apresentados nas Tabelas 05 e 06 com a finalidade de 

resumir de forma satisfatória, os resultados alcançados na primeira parte do questionário 

aplicado aos alunos da E.M.E.F. Padre Geraldo nas turmas do 5º ano manhã e tarde. 

 

 

   Tabela 06 : Perfil dos discentes da E.M.E.F. Padre Geraldo – Tarde 

Questões  Respostas  

Faixa Etária 18,18% menos 

de 10 anos 

63,64% 10 

ou 11 anos 

13,64% 12 

ou 13 anos 

4,54% 13 

anos 

 

Sexo 45,45% 

feminino 

54,54% 

masculino 

   

Distância da 

escola 

13,64% moram 

no mesmo 

bairro próximo 

da escola 

31,82% 

moram no 

bairro, 

afastado da 

escola 

50% moram 

em outro 

bairro 

4,54% não 

responderam 

 

Renda 

familiar 

36,36% menos 

de 1 salário 

mínimo 

virgente 

18,18% entre 

1 e 2 salários 

mínimos 

13,64% entre 

2 e 3 salários 

mínimos 

13,64% 

acima de 3 

salários 

mínimos 

18,18% não 

responderam 

Com quem 

Mora 

100% pais     

Gosto pela 

Matemática 

90,90% gostam 4,54% não 

gostam 

4,54% não 

responderam 

  

Recebem 

ajuda nas 

atividades 

77,27% sim 22,73% não    

Como 

deveria ser o 

ensino da 

Matemática 

36,36% 

afirmam está 

satisfeitos com 

o ensino de 

matemática da 

escola 

9,09% dizem 

que poderia 

ser mais fácil 

13,62% 

outras 

40,91% não 

opinaram 

 

 Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 22 questionários 

 

Para sintetiza e evidenciar os resultados dos dados correspondentes aos perfis dos 

alunos das escolas investigadas apresentados até o momento, iremos nomear as turmas das 

respectivas escolas anteriormente mencionadas como: turma A, B, C, D, E em seguida na 

tabela 07. 
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Tabela 07: Síntese dos perfis dos alunos das turmas A,B,C,D,E 

 

Questões 

Respostas 

 A B C D E 

Faixa Etária 38,23%      10 ou 

11 anos 

55,17% 10 

ou 11 anos 

58,62%10 ou 

11 anos 

68,18% 10 ou 

11 anos 

63,64% 10 ou 

11 anos 

Sexo 55,88% 

Masculino 

65,52% 

feminino 

55,17% 

masculino 

63,64% 

masculino 

54,54% 

masculino 

Distância 

Escolar 

47,06% moram 

no mesmo 

bairro, porém 

afastado da 

escola 

44,83% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

próximo da 

escola 

51,72% 

moram no 

mesmo 

bairro, 

próximo da 

escola 

50% moram 

em outro 

bairro 

50% moram em 

outro bairro 

Renda 

Familiar 

38,23%  

entre 1 e 2 

salários 

31,03% 

menos de 1 

salário 

mínimo 

51,72%  

menos de 1 

salário 

mínimo 

50%  

menos de 

salário 

mínimo  

36,36%  

menos de 1 

salário mínimo 

vigente 

Com quem 

Mora 

85,30% 

 pais 
82,76%      

pais 

96,55% pais 90,90% pais 100% pais 

Gosto pela 

Matemática 

91,18% gostam 86,21% 

gostam 

86,20% 

gostam 

86,36% 

gostam 

90,90% gostam 

Recebem 

ajuda nas 

atividades 

61,76% sim 75,86%       

sim 
65,52% sim 77,27% sim 77,27% sim 

Como deveria 

ser o ensino 

da 

Matemática 

79,41% não 

responderam 
48,27% não 

emitiram 

opinião 

27,59% 

afirmam está 

bom do jeito 

que está 

31,82% estão 

satisfeitos 

com a 

matemática  

36,36% não 

estão satisfeitos 

com o ensino de 

matemática da 

escola 

Fonte: Construção dos pesquisadores  

 

 
4.5 Análises da Segunda Parte do Questionário: Situações Matemáticas 

 

A segunda parte da pesquisa foi referente à análise das situações matemáticas. Os 

indivíduos investigados foram os mesmos da primeira parte nas três instituições escolares. 

Nossa intenção é de verificar as principais concepções dos estudantes na transição da primeira 

fase do fundamental sobre a temática em questão. As questões foram retiradas do Spaece – 

Ceará - 2013, Prova Brasil - 2011, Prova Brasil - 2009, Prova do Paraná - 2009. 

 

4.5.1 Situações Matemáticas: Análises dos alunos das escolas Pesquisadas  

 

A primeira questão da segunda parte do questionário avaliava se os alunos seriam 

capazes de ler informações e interpretar dados apresentados no gráfico e identificar o que se 
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pede conforme apresentada na Figura 01. Para responder essa questão o aluno precisaria 

observar o tamanho das colunas e relacioná-las os números das coordenas dos pontos e 

verificar o valor equivalente. A resposta correta que corresponde a este item é a alternativa B. 

Constatamos que 44,12% dos alunos do quinto ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Adailton Coelho Costa responderam acertadamente a questão. 

 A turma do quinto ano manhã da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléa Maria 

Bezerra Barbosa responderam 68,96% de modo correto e o quinto ano tarde da mesma escola 

referida anteriormente 58,62% responderam corretamente. E na terceira instituição escolar 

verificada, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo na turma do quinto ano 

manhã 63,64% dos alunos acertaram a questão e na turma do quinto ano tarde 68,18% 

responderam corretamente a questão Percebemos que quatro das cinco turmas investigadas 

atingiram um percentual superior a 50%, que apenas a Escola Municipal Professor Adailton 

Coelho Costa teve um percentual inferior. Vislumbremos o percentual de acerto nas três 

instituições investigadas demonstrados na Tabela 08. 

 

Tabela 08: Questão 01 - Percentual de acertos das situações matemáticas nas três instituições 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 

A segunda questão trazia uma tabela que fornecia alguns dados sobre a frequência de 

pessoas em um restaurante durante alguns meses. A questão pedia para que fosse indicado o 

número total de pessoas que fazem em três meses ordenados, refeição nesse restaurante 

conforme apresentada na Figura 02. Para suceder os procedimentos correspondentes à questão 

o aluno precisaria saber associar as diferentes colunas das tabelas entre si, para isso é 

necessário que possua noções de quantidade, reconheça numerais, compreendam a estrutura 

de tabelas, saibam relacionar as diferentes colunas apresentadas na tabela e saibam efetuar a 

operação aritmética necessária que nesse caso é a adição. A resposta correta para esse item é a 

alternativa C. Vejamos o percentual de acerto nas três instituições investigadas apresentados 

na Tabela 09. 

  

 

Escolas Acertos (%) 

Adailton Coelho (Tarde) 44,12% 

Cléa Bezerra (manhã) 68,96% 

Cléa Bezerra (tarde) 58,62% 

Padre Geraldo (manhã) 63,64% 

Padre Geraldo (tarde) 68,18% 
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Tabela 09: Questão 02 - Percentual de acertos das situações matemáticas nas três instituições 

Escolas Acertos (%) 

Adailton Coelho (Tarde) 44,12% 

Cléa Bezerra (manhã) 37,93% 

Cléa Bezerra (tarde) 10,34% 

Padre Geraldo (manhã) 27,3% 

Padre Geraldo (tarde) 68,18% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

No item três, conforme Figura 03, a questão exigia do estudante o reconhecimento e a 

localização do objeto que na referida questão é o livro de música sob o ponto de vista descrito 

e também para responder a questão o aluno teria que dispor do conhecimento sobre 

lateralidade. Ao analisar os resultados constatamos que apenas duas das cinco turmas 

pesquisadas atingiram percentual superior a 50% de acerto nessa questão, verificando que a 

maioria dos alunos pesquisados tem dificuldade nas habilidades requisitadas para responder 

corretamente. Vejamos o percentual de acerto nas três instituições investigadas apresentados 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10- Questão 03 - Percentual de acertos das situações matemáticas nas três instituições 

Escolas Acertos (%) 

Adailton Coelho 26,47% 

Cléa Bezerra (manhã) 51,72% 

Cléa Bezerra (tarde) 27,59% 

Padre Geraldo (manhã) 54,54% 

Padre Geraldo (tarde) 45,45% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
 

Dando prosseguimento temos uma quarta questão que trata de um gráfico setorial, 

conforme apresentado na Figura 04. Este item requer que os alunos tenham noções de 

porcentagem, leitura e interpretação do gráfico paralelamente com a legenda, para mediante 

esse requesitos possam responder a questão. Analisando os dados constatamos que apenas 

duas das cinco turmas investigadas conseguiram atingir uma porcentagem superior a 50%, 

deixando nítida a dificuldade dos alunos com relação às habilidades que a questão exige. A 

resposta correta para este item é alternativa A. 

Obsevemos o percentual e acerto nas três instituições investigadas apresentados na 

Tabela 11. 
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Tabela 11: Questão 04 - Percentual de acertos das situações matemáticas nas três instituições 

Escolas Acertos (%) 

Adailton Coelho 32,35% 

Cléa Bezerra (manhã) 37,93% 

Cléa Bezerra (tarde) 27,59% 

Padre Geraldo (manhã) 68,18% 

Padre Geraldo (tarde) 50% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

A quinta e ultima questão da segunda parte dos questionários avaliava se os alunos 

seriam capazes de identificar a localização de Isabela e qual a movimentação que ela teria que 

fazer para chegar até o ponto determinado na questão realizando o percurso mais curto para 

atingir esse objetivo, conforme Figura 05. A resposta correta para essa questão é a alternativa 

D. Para responder a questão exigia do aluno a capacidade de interpretar e representar a 

posição e a movimentação de Isabela sob os diferentes referenciais. Para melhor compreensão 

dos dados apresentamos na Tabela 12 o percentual de acerto nas três instituições investigadas 

das situações matemáticas. 

 

Tabela 12: Questão 05 - Percentual de acertos das situações matemáticas nas três instituições 

Escolas Acertos (%) 

Adailton Coelho 32,35% 

Cléa Bezerra (manhã) 41,38% 

Cléa Bezerra (tarde) 31,03% 

Padre Geraldo (manhã) 45,4% 

Padre Geraldo (tarde) 63,63% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 

A seguir exibiremos uma síntese da atuação dos alunos de cada turma investigada, 

expostas nas Tabelas 13, 14, 15, 16,17, correspondente às situações matemáticas indicadas 

nas três instituições de ensino investigadas, em concordância com discussão anterior. 

 

Tabela 13: Situações matemáticas evidenciadas na E.M.E.F. Prof. Adailton Coelho Costa . 

  Questionário quinto ano Escola M.E. F Prof. Adailton Coelho Costa aplicado 

em 07/05/2013 com 34 alunos 

Questões A B C D E Ausentes Marcou mais de 

uma alternativa 

Correta Acertos% 

1 2 15 9 4 x 0 4 B 44,12% 

2 1 2 15 11 x 2 3 C 44,12% 

3 8 3 9 9 x 0 5 D 26,47% 

4 11 0 2 6 12 1 2 A 32,35% 

5 10 2 11 11 x 0 0 D 32,35% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. O x representa que não existe a alternativa na questão. 
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Podemos analisar que os resultados da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Adailton Coelho Costa foram percentuais inferiores a 50% de acertos. Que em 

apenas duas questões os alunos do 5º ano obtiveram percentuais aproximados desse resultado. 

Com isso podemos verificar que os dados encontrados são compatíveis aos resultados do 

IDEB da Escola no ano de 2011, os quais estão evidenciados na Tabela 1, já discutida 

anteriormente.  

 

Tabela 14: Situações matemáticas evidenciadas na E.M.E.F. Cléa M. B. Barbosa – Manhã 

  Questionário quinto ano manhã Escola M.E. F Cléa Maria Bezerra Barbosa. 

aplicado em 08/05/13 com 29 alunos 

Questões A B C D E Ausentes Marcou 

mais de 

uma 

alternativa 

Correta Acertos% 

1 3 20 5 1 X 0 0 B 68,96% 

2 6 3 11 7 X 0 2 C 37,93% 

3 5 5 3 15 X 0 1 D 51,72% 

4 11 4 2 7 5 0 0 A 37,93% 

5 6 2 8 12 X 1 0 D 41,38% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. O x representa que não existe a alternativa na questão. 

 

 

No presente resultado podemos verificar que dentre as cinco questões postas aos alunos 

do 5º ano do turno da manhã da Escola Municipal de Ensino fundamental Cléa Maria Bezerra 

Barbosa em apenas duas, os alunos conseguiram percentuais superiores a 50%.  

 

Tabela 15: Situações matemáticas evidenciadas na E.M.E.F. Cléa M. B. Barbosa – Tarde 

 Questionário quinto ano tarde Escola M.E. F Cléa Maria Bezerra Barbosa. 

Aplicado em 08/05/13 com 29 alunos. 

Questões A B C D E Ausentes Marcou 

mais de 

uma 

alternativa 

Correta Acertos% 

1 4 17 5 3 X 0 0 B 58,62% 

2 4 3 3 18 X 0 1 C 10,34% 

3 13 0 7 8 X 0 1 D 27,59% 

4 8 2 7 10 2 0 0 A 27,59% 

5 11 5 3 9 X 1 0 D 31,03% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. O x representa que não existe a alternativa na questão. 

 

 

Nos dados informados na tabela 15, vemos que os alunos do 5º ano do turno da tarde da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléa Maria Bezerra Barbosa, apresentaram 

resultados não satisfatórios, pois, obtiveram percentuais muito baixos em quatro das cinco 

questões propostas a eles. Obtendo em apenas uma questão o percentual superior a 50%. 
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Tabela 16: Situações matemáticas evidenciadas na Escola M.E.F. Padre Geraldo- Manhã 

 Questionário quinto ano manhã Escola M.E.F. Padre Geraldo. 

Aplicado em 09/05/13 com 22 alunos. 

Questões A B C D E Ausentes Marcou 

mais de 

uma 

alternativa 

Correta Acertos% 

1 1 14 3 2 X 0 2 B 63,64% 

2 2 1 6 13 X 0 0 C 27,30% 

3 8 2 0 12 X 0 0 D 54,54% 

4 15 0 1 3 3 0 0 A 68,18% 

5 6 2 4 10 X 0 0 D 45,45% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. O x representa que não existe a alternativa na questão. 

 

 

Verifica-se na tabela acima que os alunos do 5º ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Padre Geraldo obteve um bom resultado, visto que dentre as três turmas 

analisadas anteriormente esta foi a que atingiu percentuais superiores a 50% em três das cinco 

questões colocadas. Ficando em apenas uma questão com o resultado muito inferior as demais 

questões. 

 

Tabela 17: Situações matemáticas evidenciadas na Escola. M.E.F. Padre Geraldo -Tarde 

 Questionário quinto ano tarde Escola M.E.F. Padre Geraldo. 

Aplicado em 09/05/13 com 22 alunos. 

Questões A B C D E Ausentes Marcou 

mais de 

uma 

alternativa 

Correta Acertos% 

1 1 15 4 1 X 0 1 B 68,18% 

2 0 4 15 3 X 0 0 C 68,18% 

3 10 2 0 10 X 0 0 D 45,45% 

4 11 1 1 7 2 0 0 A 50,00% 

5 5 0 3 14 X 0 0 D 63,64% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. O x representa que não existe a alternativa na questão. 

 

 

  Na tabela 17 são apresentados os percentuais que os alunos do 5º ano do turno da tarde 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Geraldo atingiram como resultado a 

analise das repostas, que por sua vez foram os melhores obtidos entre as turmas. A turma 

alcançou em quatro das cinco questões resultados igual ou superior a 50% e a questão que 

ficou abaixo desse percentual, não foi com uma diferença muito grande dessa margem. Assim 

é perceptível uma coerência entre o resultado alcançado pela escola com o que foi observado 

na tabela 01, no que se refere ao resultado desta no IDEB - 2011. 

      Em caráter geral o estudo salientou que: 59,56% dos estudantes das cinco turmas 

das três instituições investigadas responderam corretamente a primeira questão matemática 
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que tratava da leitura e analise de um gráfico de coluna; que a segunda questão foi respondida 

com sucesso apenas por 36,76% da totalidade dos alunos investigados; que a terceira questão 

teve um percentual de 39,70% de acertos; a quarta questão teve um percentual de 41,18% de 

acertos do total de respostas dadas, e a quinta e ultima questão, teve uma dimensão de acertos 

de 41,18% da integridade de respostas dadas pelos alunos.  

Deste modo, das cinco questões estabelecidas no questionário, exclusivamente uma 

delas foi visto um percentual de acerto superior a 50% da totalidade das respostas dadas pelos 

estudantes, e as demais ficaram aquém dos objetivos aspirados nas questões. Verificando 

desta forma que está longe do propósito almejado com o tema tratamento da informação 

matemática. E podemos perceber que os percentuais encontrados ficam em comunhão com o 

percentual observado no resultado do IDEB 2011 para o município. 

A Tabela 18, adiante exibe os percentuais totais para cada questão analisada de acordo 

com as situações matemáticas apresentadas na segunda parte do questionário. Agora 

mostraremos, de forma generalizada, as respostas dos 136 alunos das três escolas 

investigadas. 

 

Tabela 18: Situações matemáticas evidenciadas nas turmas das três Escolas 

  Questionário quinto das três escolas investigadas em cinco turmas, aplicado de 

07/05/2013 a 09/05/2013 com 136 alunos. 

Questões A B C D E Marcou mais 

de uma 

alternativa 

Ausente Correta Acertos% 

1 11 81 26 11 0 7 0 B 59,56% 

2 13 13 50 52 0 6 2 C 36,76% 

3 44 12 19 54 0 7 0 D 39,70% 

4 56 7 13 33 24 2 1 A 41,18% 

5 38 11 29 56 0 0 2 D 41,18% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

Generalizando, ao analisarmos o desfecho da investigação, podemos constatar que nas 

três instituições, ao fim do quinto ano, os propósitos aspirados no tratamento da informação, 

mais precisamente no uso de gráficos e tabelas estão deixando a desejar. Verifica-se que os 

alunos têm uma grande deficiência nas habilidades necessárias para a leitura e interpretação 

de dados e informações apresentados em dados e tabela. Também foi nitidamente identificada 

à dificuldade com relação à localização e movimentação de objetos, devido à percepção sobre 

lateralidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo inicial analisar as principais concepções dos alunos 

que frequentam as escolas públicas do município de Mamanguape no estado da Paraíba, com 

o propósito de detectar quanto ao nível de conhecimento dos conteúdos do bloco Tratamento 

da Informação em especial de estatística, estes alunos apresentavam, ao final do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. Para isso nos aproximamos de cento e trinta e seis alunos, 

distribuídos em cinco turmas de quinto ano de três instituições publicas. 

O tratamento da informação é o bloco que mais se aproxima das situações do cotidiano 

dos alunos e que está em freqüente utilização em sua vida. Os conhecimentos de estatísticas 

entremetem muitas situações de nossa vida, assim como a análise de algumas representações 

como as tabelas e os gráficos que estão constantemente presente no nosso dia a dia. 

Por esse motivo reiteramos que é imprescindível que os alunos desde as series iniciais 

tenham contato com esse bloco de conteúdo que é essencial para que os mesmo formem sua 

personalidade de cidadãos críticos, autônomos, conscientes para exercer seu papel perante a 

sociedade. 

Desta maneira é necessário que o aluno ao fim do quinto ano esteja familiarizado com 

os conteúdos do bloco tratamento da informação mediante as especificidades de cada ano do 

primeiro segmento do ensino fundamental, que tenha adquirido conhecimentos necessários 

desta temática elencados nos descritores do ensino fundamental pelo governo como os de 

identificação D27 e D28 (ver em anexo) para que esses sejam aprofundados no segmento 

posterior.  

 Ao final da pesquisa ordenamos um perfil dos alunos que se caracteriza por expressar a 

seguinte discrição: a maioria dos estudantes está agrupada na faixa etária de idades entre 10 

ou 11 anos (55,15%); no aspecto do gênero, a maioria dos estudantes é do sexo masculino 

(51,5%); quanto à localidade, ficaram bem diversificadas, mas na maioria os alunos 

afirmaram morar no mesmo bairro, porém afastado da escola (33,01%); quanto a renda 

familiar a grande maioria afirmou que recebem menos de 1 salário mínimo(40,44%);a maioria 

dos estudantes residem com seus pais (90,44%);sobre o gosto pela Matemática, a maioria dos 

estudantes afirmou que gostam da disciplina de matemática (88,23%);a maioria recebe ajuda 

de familiares e/ou amigos nas atividades escolares (69,85%);no final,os estudantes afirmaram 

que estão satisfeitos com a disciplina de matemática. 



65 
 

No que se refere às questões matemáticas que discutiam conteúdos acerca do bloco 

Tratamento da Informação aliadas a metodologia de Resolução de Problemas verificamos 

que, apenas uma das cinco questões apresentou um percentual de acerto superior a 50%, o que 

aponta um desempenho muito aquém do ideal. Com isso podemos afirmar que as hipóteses 

levantadas acerca do tratamento da informação no inicio da pesquisa são confirmadas, à 

medida que a principio tínhamos uma visão de que os conteúdos do bloco Tratamento da 

Informação em especial o de estatística, apesar de serem propostos nos Documentos oficiais 

de matemática e estarem inseridas nas propostas pedagógicas da escola, não era efetivamente 

abordados em sala de aula. 

Como restrição dessa pesquisa, considera-se que seria necessário um acompanhamento 

metódico e por mais tempo às turmas pesquisadas para ratificar as análises feitas com a 

observação direta do pesquisador e para adentrar a discussão em torno dos resultados obtidos 

nesse estudo.  No entanto, considera-se a presente pesquisa como uma referência de estudo na 

cidade de Mamanguape, e sugere-se a continuidade dessa investigação incluindo outras 

escolas e outros segmentos para delimitar avaliações mais amplas em estudos futuros.  
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APÊNDICE I – Questionário Aplicado com os Estudantes  

 

QUESTIONÁRIO 
     Estamos realizando este questionário com o intuito de identificarmos algumas características que 

acompanham os estudantes ao concluírem o 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas do município 

de Mamanguape, Paraíba.   

    Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, sabendo-se que a qualquer momento você 

poderá interromper suas respostas sem que haja qualquer dano a você ou a esta instituição de ensino. 

Os dados desta pesquisa serão utilizados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso e 

poderão ser publicados em revistas científicas.  

     Caso haja qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor dirigir-se 

ao pesquisador. Caso a questão não contemple a resposta desejada, favor escrever ao lado a sua 

opinião.     

 

1. Qual a sua idade? 

a. (   ) menor de 10 anos   b. (   ) 10 ou 11 anos   c.(  ) 12 ou 13 anos    d. (   ) maior que 13 anos 

 

2. Qual seu sexo?       a.(   ) Feminino          b.(   ) Masculino                                                      

 

3. Você mora perto da escola?       

a (  )No mesmo bairro, próximo a escola;     b (  )No mesmo bairro, porém afastado da escola; 

c (  )em outro bairro;      d(  ) na zona rural pertencente ao município;  f(  ) em outro cidade.      

                             

4. A renda total de sua família fica em torno de:  

a. (   ) menos de 1 salário mínimo (R$ 678,00)          b. (   ) entre 1 a 2 salários mínimos 

c. (   ) entre 2 e 3 salários mínimos                            d. (   ) acima de 3 salários mínimos 

 

5. Você mora com seus pais?         a.(   ) Sim     b.(   ) Não   c. (   ) Outro: 

____________________________  

 

6. Você gosta de Matemática?        a.(   ) Sim     b.(   ) Não   Por quê?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você recebe alguma ajuda (de familiares e ou amigos) para resolver tarefas escolares?   

 a.(   ) Sim  b.(   ) Não 

Caso afirmativo indique de quem: ________________________________________ 

 

8. Como você acha que deveria ser o ensino da matemática na sua escola?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Situações Matemáticas 

1 (PROVA BRASIL-2011) O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C 

e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C 

conquistou? 
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              a. (  ) 50             b (  ) 40             c (  ) 35            d (  ) 30 

 

 

2 (PARANÁ- 2009) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no 

restaurante “Cantinho do sabor”: 

 

        MÊS NÚMERO DE PESSOAS 

Julho 226 

Agosto 279 

Setembro 325 

Outubro 149 

Novembro 193 

 

Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foi:          

a (  ) 342 pessoas     b(  ) 730 pessoas         c (  ) 830 pessoas       d (   ) 1172 pessoas. 

 

3 (PROVA BRASIL-2009) O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados diversos 

livros. 

 

 
 

Um aluno está de frente para essa estante.  Nessa posição, o livro de Música é o terceiro a partir de 

sua: 

a( ) esquerda, na prateleira do meio  b( ) direita na prateleira de cima                                                                                                                            

c(    )   esquerda na prateleira de cima                     d(    )  direita, na prateleira do   meio 
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4 (SPAECE, 2013) Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário 

as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2000 pessoas e o resultado está 

no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem  ir ao supermercado? 

a (   ) 8h às 12h   b.  (   ) 12h às 16h   c.  (   ) 16h às 20h   d.  (    ) 20h às 23h    e. ( ) 23h às24h 

 

5 (SPAECE, 2013) Isabela faz parte de um coral e vai fazer uma apresentação na igreja de seu bairro. 

Veja, no mapa abaixo, onde ela está. 

 

 
 

O caminho mais curto para Isabela chegar à igreja é? 

 

a (   ) indo pela Rua Notre Dame, seguindo pela Rua Lafaiete da Mata e descendo a Rua Bom Jesus. 

b (   ) passando pela Rua Madalena Ferreira e subindo a Rua Professor Hilário. 

c  (   ) indo pela Rua Madalena Ferreira, subindo a Rua Bom Jesus e entrando na Rua Lafaiete da 

Mata. 

d (   ) pegando o caminho entre as praças e seguindo pela Rua Padre Odorico 
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APÊNDICE II – Questionário Aplicado com os Professores  
 

QUESTIONÁRIO 
 

Estamos realizando este questionário com o intuito de identificarmos algumas características que 

acompanham os professores que lecionam o 5º ano do Ensino Fundamental, nas escolas municipais da 

cidade de Mamanguape– PB.  

Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária para responder as questões que seguem. Os 

dados desta pesquisa serão utilizados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso e poderão 

ser publicados em revistas científicas.  

Caso haja qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor dirigir-se ao 

pesquisador. Nas questões de múltiplas escolhas favor escolher apenas um item. Caso a questão não 

contemple a resposta desejada, favor escrever ao lado a sua resposta. 

 

1 Informações básicas 

   1.1. Sexo: a (  ) Masculino   b (  ) Feminino  

   1.2. Idade: _______________ 

   1.3. Estado civil a (  ) Solteira/o b (  ) Casada/o c (   ) outros:   

   1.4. Você se considera: 

    a (  ) Indígena   b ( ) Negro    c ( ) Pardo   d (  ) Amarela  e (  ) Mulata   f (  ) Branco 

1.5 Têm filhos/as? a (  ) Sim b (  ) Não. Caso afirmativo indique quantos? 

_______________________________ 

 

2 Informações profissionais 

2.1. Indique qual a função ou Cargo atual que exerce na escola: _____________________________ 

2.2.  Quanto tempo você trabalha nesta função na escola? __________________________________ 

2.3.  Sua atividade atual está de acordo com o cargo/função para o qual você foi contratado?  

    a ( ) Sim           b ( ) Não .  

 Caso negativo, qual a função que exerce realmente ______________________________________  

2.4. Você leciona em outra escola também?         a ( ) Sim        b ( ) Não .  

 Caso afirmativo indique o tipo de instituição:      a (  ) Pública         b (  ) Privada 

2.5. Participou de cursos de aperfeiçoamento ou treinamentos nos últimos dois anos,    voltados a 

atividade que você exerce?         a ( ) Sim         b ( ) Não.  

 2.6. Tem outra atividade remunerada, diferente de professor?    a ( ) Sim       b ( ) Não. 

  Caso afirmativo, indique qual a faixa de renda que a atividade lhe confere mensalmente?    R$ ____ 

2.7. Você já tem alguma aposentadoria:      a (  ) Sim             b ( ) Não.  

  Caso afirmativo indique em qual carreira? _____________________________________________ 

2.8. Indique o tempo total de serviço na atuação como professor:  

    a (  ) Menos de 1 ano  b (  )Entre 1 e 5 anos  c (  )Entre 6 e 10 anos  d (  )Entre 11 e 15 anos  

    e (  ) Entre 16 e 20 anos      f (  ) Entre 21 e 25 anos          g (  ) Mais de 25 anos 

 

3. Informações acadêmicas     

       

3.1. Seu Ensino Fundamental foi cursado em uma escola?      

       a (  ) Pública       b (  ) Privada   

3.2. Seu Ensino Médio foi cursado em uma escola de que esfera?    

       a (  ) Pública      b (  )Privada  

3.3. Você possui alguma graduação?     a (  ) sim        b (  ) não  

       Caso afirmativo indique qual estágio ela se encontra? a ( ) Completa     b ( ) Incompleta  e  

       Qual o seu curso de formação universitária?  _____________________ 

3.4. Você possui alguma Pós-graduação?     a ( ) Sim     b ( ) Não.  

       Caso afirmativo, assinale qual (is): a (  ) Especialização  b (  ) Mestrado   c (  ) Doutorado 

3.5. Sua mais alta formação acadêmica superior foi alcançada em que tipo de instituição?  

        a (  ) Estadual        b ( ) Federal          c ( ) Particular  
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ANEXO I – Descritores do Ensino Fundamental para o 5º ano 

 
Descritores de Matemática para o 5º ano 

Espaço e Forma 

D1 – Identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações 

gráficas. 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando 

figuras tridimensionais com suas planificações. 

D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, 

pelos tipos de ângulos. 

D4 - Identificar quadriláteros observando as proporções relativas entre seus lados (paralelos, 

concorrentes, perpendiculares). 

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em 

ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 

 

Grandezas e Medidas 

D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. 

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento 

ou acontecimento. 

D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em 

função de seus valores. 

D11 – Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em 

malhas quadriculadas. 

D12 – Resolver problemas envolvendo o cálculo ou a estimativa de áreas de figuras planas, 

desenhadas em malhas quadriculadas. 

 

Números e Operações/ Álgebra e função 

D13 - Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos 

e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

D15 – Reconhecer a decomposição de números nas suas diversas ordens. 

D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial. 

D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 – Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou 

subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma 

transformação (positiva ou negativa). 

D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação 

comparativa, idéia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. 

D23 – Resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário 

brasileiro. 

D24 – Identificar frações como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

D25 – Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes 

significados da adição e subtração. 

D26 – Resolver problemas envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%). 

 

Tratamento da Informação 

D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 
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ANEXOS II – Documentos para Pesquisa 
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