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RESUMO

Palavras Chave: Estatística, Análise Exploratória de Dados, Ensino-Aprendizagem

Nos dias de hoje, toma-se relevante o papel da Estatística em praticamente
todas as áreas do conhecimento, especificamente nos cursos do nível Superior da
Educação Tecnológica, em que está focado esse trabalho. Ela é ferramenta
fundamental na interpretação e análise de dados, fornece elementos para controle,
gestão e melhoria constante de processos e serviços. Consideramos ainda o fato de
que essa área do saber é reconhecida mundialmente por seu papel na formação da
cidadania crítica, por capacitar o sujeito para interpretar, avaliar criticamente e discutir
a informação estatística nos diversos meios. Fomos assim motivados a realizar este
estudo, que teve o objetivo de analisar se os alunos de um curso Superior de
Tecnologia em Turismo estão mobilizando de forma eficaz, os conceitos e concepções
constituídos na aprendizagem da Estatística, na resolução de problemas práticos de
sua área de atuação, bem como, detectar dificuldades e tipos de erros cometidos
após a aprendizagem.
Foram sujeitos deste instrumento de pesquisa, seis duplas de alunos que já
haviam cursado a disciplina Estatística. Analisamos seus procedimentos de resolução
em situação-problema no campo de pesquisa de demanda turística, à luz de teorias
da Didática da Matemática, propostas por pesquisadores franceses tais como Aline
Robert (níveis de conceitualização e níveis de mobilização de conceitos) e Gerard
Vergnaud (Teoria dos Campos Conceituais).
Por estarmos propondo um estudo exploratório, a análise deverá servir de
ponto de partida para um aprofundamento da pesquisa sobre a construção de
conceitos por alunos que utilizarão a Estatística como ferramenta em seu contexto
profissional, nas mais diversas áreas.

ABSTRACT

Keywords: Statistics, Exploratory Analyse, Teaching and Learning

In recent times, the role of statistics has become increasingly evident in practically all
areas of knowledge, but this is especially so in higher education courses of a technical
nature – the focus for this work. Statistics is a fundamental tool in the interpretation
and analysis of data, acting as an element for control, administration and improvement
in processes and services and in the development critical citizenship, in a subject's
capabilities to interpret, critically evaluate and discuss information in its diverse forms.
These factors motivated this study, which has as its aim to analyse whether students
of a higher education technical course in Tourism are mobilising in an efficient form the
concepts and conceptions involved in the learning of statistics to solve practical
problems in their area of work. We are also interested in detecting difficulties and types
of error committed after learning.
Six pair of students who had completed a statistics course participated in the study,
We analysed their solution procedures in a problem situation related to tourism, using
theories of the Didactics of Mathematics proposed by the French researchers, Aline
Robert (levels of conceptualisation and levels of mobilisation of concepts) and Gerard
Vergnaud (theory of conceptual fields).
Because of the exploratory nature of this study, the analysis should serve as a starting
point for more in-depth research about the construction of concepts by students from
diverse backgrounds who use statistics as a tool in their professional lives.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.

I nt r odução
A Estatística tem conquistado cada vez mais um lugar de destaque na

educação de nossos jovens. É consenso, entre pesquisadores do mundo todo, a
necessidade de uma cultura estatística, pois, como defende Batanero (2002), em uma
sociedade mutante e imprevisível como a que estamos vivendo, nós nos sentimos
inseguros sobre qual é a melhor forma de preparar nossos jovens, quais são os
conteúdos que devemos ensinar e que não se tornarão obsoletos em pouco tempo.
Quais valores permanecem inalteráveis ou preparam para a busca de atualizações
para se continuar ativo no mercado? Nesse contexto, a Estatística se apresenta como
parte da educação geral desejável a todo cidadão culto, pois, além de capacitá-los
para interpretar e avaliar criticamente a informação quantitativa nos meios de
comunicação e no trabalho, fornece capacidades para discutir e comunicar sua
opinião a respeito de informações estatísticas, como assinala Ottaviani1 (1998), citado
por Batanero (2002, p.1):
Em nível internacional a UNESCO implementa políticas de desenvolvimento
econômico e cultural para todas as nações, que incluem não somente a
alfabetização básica e numérica. Por ela os estatísticos sentem a
necessidade de difusão da estatística, não só como uma técnica para tratar
dados quantitativos, mas como uma cultura em termos de capacidade para
compreender a abstração lógica que se faz possível no estudo quantitativo
dos fenômenos coletivos.

Dessa forma, podemos considerar que os conhecimentos de Estatística sempre
desenvolvem habilidades em qualquer cidadão. Entendemos como formação
estatística adequada aquela que, segundo os preceitos da Educação, permite ao
aluno construir seus conhecimentos de forma autônoma, por meio da mediação do
professor. O aluno pode assim construir os conceitos de base da Estatística, de forma
a poder mobilizá-los adequadamente em situações concretas de sua vida.
1

Ottaviani. M. G. (1998). Developments and perspectives in statistical education. Proceedings of the joint
LASS/IAOS Conference. Statistics for Economic and Social Development. Águas Calientes, México (CD-Rom)

9

A Estatística está em praticamente todas as modalidades de cursos do Nível
Superior, como bacharelado, licenciatura, tecnologia, devido à sua importância como
ferramenta sintetizadora, na interpretação, análise de dados, tomada de decisões em
situações com componentes de imprevisibilidade ou multiplicidade de variáveis
pertinentes, fornecendo elementos para controle, gestão e melhoria constante de
processos.
Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais2 – PCN – façam referências
diretas à inclusão de elementos de Estatística e Probabilidade, no Ensino
Fundamental e Médio, os alunos estão chegando aos cursos superiores com pouco
ou nenhum contato anterior com a Estatística. “Os alunos ingressantes no curso
superior vêm com conhecimentos insuficientes (ou até inexistentes) de temas como,
por exemplo, Probabilidade, variabilidade, raciocínio aleatório...” (Cordani, 2001, p.11).
Grande parte desses alunos está utilizando as ferramentas estatísticas de forma
mecânica, usando as fórmulas e algoritmos sem a real compreensão do(s) objeto(s)
matemático(s) que os justifica e, conseqüentemente, sem a percepção da
aplicabilidade destas ferramentas na sua área de atuação. Se o processo de
construção dos saberes estatísticos necessários não for vivenciado de forma
adequada pelo aluno, este não terá as condições necessárias para reaplicá-los na sua
vida profissional.
Nosso estudo busca levantar alguns dados que poderão servir como
ponto de partida de estudo mais aprofundado sobre a aprendizagem de
conceitos em alunos de cursos que usam a Estatística como ferramenta em seu
contexto profissional.
Como

os

alunos

de

um

curso

de

nível

tecnológico,

de

caráter

predominantemente prático, mobilizam os saberes construídos em situação escolar
quando confrontados com um problema no contexto profissional?
Acreditamos que o trabalho com conceitos estatísticos deva avançar em duas
frentes. A primeira, começando já no Ensino Fundamental a fornecer noções de
raciocínio probabilístico e estatístico, conforme orientação dos PCN. A outra seria uma
2

PCN – Documentos que explicitam as habilidades básicas das competências específicas de cada área, em
atendimento ao estabelecido na LDB n.9394/96, lei de diretrizes e bases da Educação Nacional.
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forma de trabalhar os efeitos da ausência desses conhecimentos naqueles que já
passaram pela educação básica, sem receber essas noções. O que fazer nestes
casos? Para facilitar a resolução de problemas de aplicações das noções estatísticas,
para aqueles que necessitam desses conhecimentos em sua área de atuação e até
mesmo para capacitá-los a uma melhor leitura das informações estatísticas contidas
no nosso cotidiano, torna-se necessária uma formação adequada que preencha essa
lacuna, seja na formação continuada ou na formação inicial do profissional. Nosso
trabalho insere-se nessa segunda frente, particularmente em relação à formação
inicial em nível superior. Para isso, entendemos que é necessário detectar as
dificuldades e tipos de erros que esses alunos estão cometendo. Conforme
afirma Batanero (2001a), se referindo a aprendizagem dos conceitos Estatísticos,
muitos professores precisam incrementar seu conhecimento não somente quanto ao
conteúdo específico da disciplina, mas também nos aspectos didáticos do tema. Essa
preparação deveria incluir também o conhecimento das dificuldades e erros que os
alunos encontram na aprendizagem de Estatística. Dessa forma, a autora afirma que
as pessoas que se interessam pela Educação Estatística têm como preocupação
fundamental identificar os pontos difíceis e os equívocos que continuam após a
aprendizagem desta disciplina. O objetivo dessa identificação, afirma a autora, é criar
atividades didáticas adequadas para minimizar essas dificuldades, otimizando a
aprendizagem.
Nos cursos de Tecnologia em Turismo, desenvolvemos esse trabalho, os
alunos foram convidados a resolver problemas variados em sua área de atuação, com
interfaces nas áreas de gestão, marketing, planejamento e meio ambiente. Seguimos
assim os preceitos da Educação Matemática, que vem apontando há algum tempo
para a necessidade do ensino contextualizado e interdisciplinar, como uma das
maneiras de melhorar a apreensão dos conceitos pelos alunos. Analisamos se os
alunos em tal situação de contextualização estavam em condições de utilizar a
Estatística de forma adequada, sabendo como e quando aplicá-la de forma
consistente, ou seja, mobilizando adequadamente os conceitos construídos em
tal aprendizagem.

11

2.

A Educação T ecnológica no B r asil
Para melhor caracterizar o contexto de nossa proposta, já que o sujeito desta

pesquisa é constituído por alunos de um curso de tecnologia, modalidade de ensino
ainda não muito bem difundida em nosso país, apresentaremos a seguir um resumo
da Educação Tecnológica no Brasil, desde sua origem. O histórico a seguir apresenta
uma síntese dos documentos oficiais da Educação Tecnológica, publicados pelo MEC
– Ministério da Educação e Cultura.
O Parecer CNE/CEB3 nº16/99 (Brasil, 2001) que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, registra que a
formação profissional no Brasil, desde suas origens, sempre foi reservada às classes
menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre aqueles que
detinham o saber (ensino médio e superior) e os que executavam tarefas manuais
(ensino profissional). A primeira notícia de um esforço governamental em direção à
profissionalização data de 1809 com um decreto do Príncipe Regente, futuro D. João
VI, que criou o colégio das fábricas. Desde então muitos foram os esforços
governamentais em direção à profissionalização, todos com o caráter assistencialista,
sem a abrangência da Educação Profissional na ótica do direito à educação e ao
trabalho, associando-a unicamente a “formação de mão de obra”.
A partir da década de 80, novas formas de organização e de gestão
modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e
produtivo se estabelece com o desenvolvimento e o emprego de tecnologias
complexas agregadas à produção e à prestação de serviços e pela crescente
internalização das relações econômicas. As empresas passam a exigir trabalhadores
cada vez mais qualificados. À destreza manual se agregam novas competências, e a
Educação Profissional requer, além do domínio operacional de um determinado fazer,
a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico
e a mobilização dos valores necessários à tomadas de decisões.
A lei Federal n.9394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional deu destaque especial à Educação Profissional. Em seu Capítulo III, art.39,
3

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
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caracteriza-a como uma modalidade educacional articulada com as diferentes formas
de educação. Essa concepção representa a superação do enfoque assistencialista da
educação profissional, bem como do preconceito social que a desvalorizava. No
Capítulo I, Art.21, divide a educação no Brasil em dois níveis, (i) o da educação
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e (ii) o da
educação superior. O Decreto Federal n.2208/97 que regulamenta os dispositivos com
relação à educação profissional na LDB, estabelece no Art.3º, três níveis para a
educação profissional : Básico – destinado à qualificação e requalificação de
trabalhadores, independente de escolaridade prévia. Técnico – destinado a
proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino
médio. Tecnológico –correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico. O Parecer CNE/CES4 n.436/01,
caracteriza os cursos superiores de tecnologia claramente como cursos de graduação
em tecnologia. São cursos regulares de educação superior, enquadrados no disposto
no Inciso II do Artigo 44 da LDB.
O que difere um curso superior de Tecnologia, dos outros cursos superiores de
Graduação é o fato de que o primeiro, com menor tempo de duração, é mais prático
que teórico, tem uma carga maior de laboratório que esses outros e são cursos com
ênfase em uma especialidade de uma área, ou seja, voltado para um processo de
produção ou serviço. Não se trata de reduzir complexidade, mas de especificar toda a
tecnologia de um ramo de uma área, colocando mais rapidamente no mercado de
trabalho um profissional, tão competente quanto qualquer outro graduado, naquela
especialidade. Exemplificando, um tecnólogo em solda faz um aprofundamento em
solda, domina toda a tecnologia da mecânica de solda e não toda a tecnologia da
engenharia mecânica; um engenheiro civil necessita de cinco anos para começar a
atuar em qualquer setor da área civil, um Tecnólogo em Gerenciamento e
Planejamento da Construção Civil, necessita de três anos para começar a atuar
apenas nesse ramo da atividade de um engenheiro civil.
O tecnólogo pode ainda atuar na interface das áreas de conhecimento
tradicionais, por exemplo, o tecnólogo em Automação Industrial atua na interface da
4

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
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eletrônica com a mecânica. Pode ainda atuar em áreas novas onde ainda não existe
um profissional da área tradicional, como petróleo, meio ambiente, etc. A nova
educação profissional desloca o foco do trabalho educacional do ensinar para o
aprender, do que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo
contemporâneo e futuro.
A Resolução CNE/CP 3 de 18/12/2002 que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais - DCNG para a organização e funcionamento dos cursos superiores
de tecnologia, estabelece:
Art. 2º Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão
designados como cursos superiores de tecnologia e deverão:
IV – propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos
e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas
tecnologias.

As novas formas de gestão do trabalho exigem muitas habilidades atribuídas
ao conhecimento de Estatística, tais como o desenvolvimento da capacidade de
analisar, explicar, prever, intervir e fazer sínteses pessoais orientadoras da ação
profissional.
Trabalhadores com autonomia de decisão e capacidade para trabalhar em
equipe, gerar tecnologia, tomar decisões em tempo real durante o processo
de bens e serviços, corrigindo problemas, prevenindo disfunções, buscando a
qualidade e adequação ao cliente, bem como monitorando os seus próprios
desempenhos, dando respostas novas a novos desafios da vida pessoal e
profissional (CNE/CP, 2002).
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CAPÍTULO 1 – TEORIAS QUE SERVIRAM DE BASE PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Faremos aqui uma síntese do referencial teórico que embasa o nosso trabalho.
Para observar se os alunos conseguem mobilizar os conceitos de Estatística
desenvolvidos durante a sua formação, no contexto profissional específico,
utilizaremos a proposta de Aline Robert, apresentada no artigo ”Outilis D’Analyse des
Contenus Mathématiques à Enseigner au Lycée et à L’Université”5 Robert (1998) .
Nesse artigo, a autora propõe uma análise da apropriação dos objetos de ensino
segundo algumas dimenções que ela apresenta ao longo do texto.
No Item ”Les Quatre Dimensions D’Analyse des Contenus á Enseigner”6 a
autora considera os níveis de conceitualização dos conhecimentos pelos alunos,
segundo a Teoria dos Campos Conceituais, de Vergnaud (1996a). Assim, de maneira
complementar utilizaremos também essa teoria, para orientar a discussão dos
procedimentos de análise do corpus constituído em nosso dispositivo experimental.

1.1

A T eor ia dos Campos Conceit uais
Nossas análises situam-se no quadro de Robert (1998). Nesse item faremos

uma breve apresentação da Teoria dos Campos Conceituais, mais explicitamente, no
que se refere ao que foi utilizado por Aline Robert para descrever os níveis de
conceitualização que permite descrever, segundo a autora, as imbricações sucessivas
de uma mesma noção.
A Teoria dos Campos Conceituais é uma teoria cognitivista que visa o
fornecimento de um quadro coerente e alguns princípios de base para o estudo do
desenvolvimento de competências complexas, principalmente as que se referem às
ciências e técnicas. Devido ao fato dessa teoria oferecer um quadro para a
5

Ferramentas de análise de conteúdos matemáticos para ensinar no ensino médio e na universidade(tradução
nossa).
6
As quatro dimensões de análise dos conteúdos a ensinar (tradução nossa).
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aprendizagem, mesmo não sendo uma teoria didática, ela interessa à didática, pois
fornece um quadro que permite compreender as filiações e rupturas entre
conhecimentos dos alunos, considerando a distinção entre saber e conhecer.
Os processos cognitivos podem ser definidos, segundo Vergnaud (1996a),
como aqueles que organizam a conduta, a representação e a percepção durante a
experiência educativa do sujeito, bem como o desenvolvimento de competências e
concepções do mesmo. O que se desenvolve tanto na criança quanto no adulto é um
repertório de formas de organização da atividade, que diz respeito aos diferentes
registros e gestos, à afetividade e emoções, à atividade intelectual, à interação com o
outro e à linguagem. Essa relação é importante porque numa situação didática
organizada

para

a

aprendizagem

específica

de

um

tema,

por

exemplo,

proporcionalidade, números decimais, uma demonstração ou cálculo integral, o
estudante desenvolve também outras competências que não aquelas explicitamente
visadas.
A Teoria dos Campos Conceituais (Vergnaud,1996a) considera que um
conceito novo envolve muitos outros que aparecem em diversas situações,numa
diversidade de enfoques, levando a diferentes aspectos e soluções. Isso significa que
para que o aluno possa construir efetivamente um conceito, este deve ser
apresentado segundo uma diversidade de contextos que lhe darão significado. Para a
compreensão do conceito de distribuição de freqüência, por exemplo, precisamos
saber antes o que são dados, população, amostra, variáveis estatísticas, ou ainda
saber como classificar e organizar os diversos tipos de variáveis. O conceito de
função também é articulado quando se trabalha com distribuição de freqüência. A
construção desse conceito envolve também a construção e a articulação de mais de
um tipo de representação: forma tabular, gráficos, diagramas, e outros. Esses são
alguns dos elementos do campo conceitual nos quais se insere o conceito de
distribuição de freqüências, e que deverão ser apresentados de formas variadas em
diferentes situações, numa diversidade de representações para capacitar os alunos na
resolução dos diversos problemas que aparecem no dia a dia da vida profissional.
Para que um aluno possa utilizar um conceito na resolução de diversos
problemas da sua área de atuação, o conceito precisa ser construído para que possa
16

colocar em funcionamento novos procedimentos de raciocínio, ao contrário de
simplesmente repetir fórmulas ou algoritmos.
A melhor circunstância para o desenvolvimento de competências matemáticas
é a da vida cotidiana, um exemplo típico é a do trabalho, porque é um lugar
essencial de desenvolvimento de competências dentro de todos os registros
da atividade (Vergnaud, 1996b, p.174).

O desenvolvimento de competências citado não se completa dentro de
quaisquer condições, afirma o autor, dessa forma, as situações encontradas no
ambiente de trabalho podem facilitar esse desenvolvimento. No entanto, as relações
entre formação inicial, experiência no trabalho e formação continuada são um domínio
de pesquisa não explorado. As pesquisas sobre o ensino deveriam se interessar mais
por essas questões, pois os fenômenos de mediação que intervêm no trabalho são
muito próximos dos que se observa na classe:
Um conceito não pode ser reduzido a sua definição, se o que nos interessa é
a sua aprendizagem.É através de situações e de problemas a resolver que
um conceito adquire sentido para o aluno(...)Esses problemas podem ser
tanto práticos quanto teóricos (Vergnaud,1996a, p.198)

Deve-se dar importância ao papel da linguagem e do simbolismo dentro da
conceitualização. Assim, o autor propõe estudar o desenvolvimento e funcionamento
de um conceito durante a aprendizagem e na sua utilização sugerindo ao professor,
que considere o conceito como a terna C = (S, I, R).
A idéia do uso dessa terna por Vergnaud originou-se na Função Simbólica ou
Psico-Semiótica de Piaget. Para (Vergnaud,1996a), S é o conjunto das situações, o
campo de problemas no qual o conceito adquire significado. I designa o conjunto dos
invariantes operatórios (conceito-em-ação e teoremas-em-ação) que explicaremos
adiante com mais detalhes e que intervêm no tratamento dessas situações,
finalmente, R designa o conjunto das representações simbólicas utilizadas pelo aluno
na manipulação do conceito.
No caso do nosso trabalho, o problema prático colocado refere-se a S, conjunto
de problemas ligados à pesquisa de demanda turística. I, conjunto de invariantes
mobilizados pelos alunos em suas estratégias de resolução para o problema proposto,
ou seja como mobilizam conceitos, definições, propriedades, etc, necessárias para a
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resolução do problema proposto; e R o conjunto de representações utilizadas nessa
mobilização, tais como, tabelas, gráficos, representações algébricas, numéricas e
simbólicas para as medidas resumo.
Em trabalho posterior (Vergnaud,1998) o autor faz objeções à metáfora da
terna (S,I,R) afirmando que a representação é um processo dinâmico que oferece
muito do caminho que mostra como a ação é organizada. Essa terna que muitos
autores tem usado, de uma forma ou de outra, desde Aristóteles é muito estática e
não oferece muitos “insights” às representações de relações, enquanto muitos dos
conceitos científicos são relacionais. Essa terna, afirma ainda o autor, não dá conta da
atividade humana e das situações nas quais se desenvolve essa atividade e nem da
análise de suas qualidades e de equívocos da linguagem. Por esse motivo ele
acredita que a relação (S,I,R), muitas vezes representada por um triângulo, deve ser
enriquecida entre outras, pela consideração de que os invariantes operatórios não
são redutíveis aos significados da linguagem.
Embora consideremos válidas estas observações, limitamo-nos à forma
anteriormente descrita, que serviram de referência para Robert (1998).
Como o conceito se refere a muitas categorias de situações que não podemos
analisar a partir de um único conceito isolado, precisamos sempre interagir com os
campos conceituais, ou seja, com o conjunto de situações e com as inter-relações
entre conceitos. O campo conceitual é definido por (Vergnaud,1996b), de duas
maneiras complementares:
Um conjunto de situações nas quais o controle do conhecimento progressivo
recorre

a

uma

variedade

de

conceitos,

de

procedimentos,

e

de

representações simbólicas em estreita conexão;
Como o conjunto dos conceitos que contribuem para o controle do
conhecimento e de suas situações.(Vergnaud,1996b, p.184)

Observando então, que os processos cognitivos são muito complexos e
organizam a representação, a percepção, bem como o desenvolvimento de
competências e de concepções de um sujeito no decorrer de sua experiência de
aprendizagem, Vergnaud (1996a) defende certos meios dentro deste processo, que
acredita reduzirem a complexidade, para tal utilizando o conceito de esquema.
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“Esquema” é a organização invariante da condução para uma classe de situações
dadas, ou seja, da forma com que o aluno organiza suas ações, ao lidar com um
conjunto de situações análogas que servem para ajudá-lo a resolver uma situação de
forma implícita. O esquema gera uma série de ações para atingir um objetivo. Os
conhecimentos contidos num esquema são designados por “conceito-em-ação” e
“teorema-em-ação”,

também

designados

pela

expressão

global

“invariantes

operatórios”, definida pelo autor da seguinte maneira:
Chamo conceito-em-ação um conceito implicitamente assumido pelo aluno
como pertinente e teorema-em-ação uma proposição assumida pelo aluno
como verdadeira. Não existe teorema -em- ação sem conceito-em-ação,assim
como não existe teorema sem conceito e reciprocamente. Mas somos levados
a distingui-los porque suas funções cognitivas são diferentes. A verdade é
uma coisa diferente de pertinência e o mesmo sistema de conceitos implícitos
pode permitir condutas diferentes

de acordo com os teoremas tidos por

verdadeiros.(Vergnaud,1996b, p.178)

É dentro dos esquemas que precisamos pesquisar os conhecimentos-em-ação
do sujeito, isto é, os elementos cognitivos que permitem à ação do mesmo ser
operatória.
As competências matemáticas são sustentadas por esquemas organizadores
do comportamento. O funcionamento cognitivo dos alunos envolve operações que se
automatizam progressivamente. Apesar da automatização, esses alunos conservam o
controle das condições sob as quais essas operações são ou não apropriadas. O
aluno sente-se confiante com um determinado esquema de ação porque ele tem base
no conhecimento que esse aluno possui, explícito ou implícito, e nas relações entre o
algoritmo e as características do problema a resolver.
Portanto, a observação dos alunos em situação de resolução de problemas, a
análise de suas hesitações e seus erros mostram que suas condutas são estruturadas
por esquemas. O reconhecimento dos invariantes operatórios é então a chave da
generalização

do

esquema.

Um

esquema

repousa

sempre

sobre

uma

conceitualização implícita.
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Conceitos e teoremas explícitos formam apenas a parte visível do iceberg da
conceitualização:

sem

a

parte

escondida

formada

pelos

invariantes

operatórios, essa parte visível nada seria [...] Reciprocamente não se pode
falar dos invariantes operatórios integrados aos esquemas apenas com a
ajuda das categorias do conhecimento explícito. (Vergnaud,1996a,p.211,
tradução nossa).

Um exemplo de esquema no domínio da motricidade, dado por Vergnaud é o
esquema que organiza o movimento do corpo de um atleta no momento do salto em
altura. Esse esquema representa um conjunto impressionante de conhecimentos
espaciais e mecânicos (orientação dentro do espaço, distância mínima, duração,
força, aceleração e outros). Os conceitos- em- ação poderiam tomar a forma de
teoremas geométricos e mecânicos se fossem explicitados, mas essa explicitação só
aparece via competência profissional do atleta.
Um outro esquema descrito por Vergnaud (1998, p.168-169), analisa o
protocolo de um aluno resolvendo o seguinte problema:
Um trem viaja com velocidade constante, e gasta 16 minutos para ir de Axis a
Berlof. A distância entre Axis e Berlof é 40km. De Berlof a Cadillac, ele gasta
36 minutos. Qual é a distância entre Berlof e Cadillac ?
Protocolo:
40 x 2 = 80
80 + 10 = 90

Analisando a resolução do aluno, o autor observa que ele decompôs 36
minutos em dois tempos de 16 minutos mais 4 minutos, e considerou que 4 minutos é
¼ de 16 minutos. Dessa forma a distância correspondente é de dois tempos de 40 km
mais ¼ de 40 km. Esse procedimento (op.cit.), é equivalente à seguinte seqüência de
representação:
Duração

Distância

16

40
x2

x2
x 1/4

32

x 1/4

4
36
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1
1
1
f (36) = f (2 x16 + 16) = 2 f (16) + f (16) = 2 x 40 + 40 = 80 + 10
4
4
4
Podemos facilmente identificar um teorema implícito nessa resolução:
1
1
f (2t + t ) = 2 f (t ) + f (t )
4
4
Que é um caso geral do grande teorema f (λt + λ' t ) = λf (t ) + λ' f (t )
Onde f(t) refere-se a distância correspondente a duração t.
O estudante usou com valores simples, um forte teorema de combinação linear,
não intencionalmente. A escolha dos dados para operar a seqüência de cálculos que
eles usam, a identificação de diferentes tipos de elementos e as relações entre eles
são conhecimentos implícitos. Isso mostra que o aluno tem conhecimentos que nem
sempre é capaz de explicitar, mas que podem se transformar em conhecimentos
explícitos. Esta é uma das funções do ensino de matemática: transformar
conhecimentos implícitos em explícitos, afirma o autor.
Dessa forma a Teoria dos Campos Conceituais busca focar situações próximas
da vivência do aluno e identificar quais conhecimentos o aluno carrega implicitamente
no modo de resolução do problema, que os ajudam ou não a encontrar as soluções
adequadas.

1.2

Dimensões de análise dos cont eúdos a ensinar
Tomando como ponto de partida diversas pesquisas sobre o ensino no nível

educacional superior, realizadas nos últimos vinte anos, Robert (1998), classifica os
conteúdos de Matemática a ensinar em quatro dimensões, com o objetivo de
estratificar o acesso à complexidade das noções7 matemáticas que nos interessam.
Essa análise, segundo a autora, deveria ajudar a reparar as dificuldades que
constatamos nos problemas dentro de um contexto dado. Seja para estabelecer um
diagnóstico dos conhecimentos dos alunos, ou para propor aos estudantes exercícios
julgados convenientes, pelos professores, para superar algumas dificuldades

7

Noções se refere ao objeto matemático.
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detectadas. Essa análise poderia também orientar escolhas de introdução do ensino
de certas noções.
A primeira e a segunda dimensões propostas por essa autora, estão
relacionadas aos trabalhos de Douady (1986) e Duval (1996) e não são objetos de
nossa pesquisa.
A terceira dimensão citada, Níveis de conceitualização, está associada à
Teoria dos Campos Conceituais (Vergnaud,1996a), apresentada no item 1.1. A autora
explica:
Trata-se de rotular um nível dentro de um campo de conhecimentos
matemáticos (Campo Conceitual) correspondentes a uma organização
coerente de uma parte do campo, caracterizada por objetos matemáticos
apresentados de certa maneira por teoremas sobre esses objetos, métodos
associados a esses teoremas e problemas que os alunos podem resolver com
os teoremas do nível considerado, utilizando esses métodos. Robert
(1998,p.164, tradução nossa)

Dessa forma, a autora acredita que é possível descrever as imbricações
sucessivas de uma mesma noção. Esses níveis são cada vez mais imbricados, assim
os teoremas de um nível dado são freqüentemente os exercícios ou problemas do
nível anterior. No campo conceitual da Estatística, onde estamos desenvolvendo este
trabalho, uma situação como esta é observada quando dada uma distribuição, sua
variabilidade pode ser estudada pela associação média/mediana/moda. Na etapa
seguinte, o estudo pode ser aprofundado pela associação média/desvio-padrão ou
mediana/quartis e analisamos o significado dado pela comparação entre os intervalos
produzidos por estas medidas. Aqui fazemos uma mudança de nível de
conceitualização, pois trabalhamos com campos conceituais distintos e correlatos. Na
seqüência, precisamos do conceito da variabilidade dada pelo intervalo obtido com
média e desvio padrão para trabalhar com fatos que podem ser modelados por uma
distribuição normal, bem como para calcular o erro padrão da média, já no campo da
Estatística Inferencial.
Essa análise, em termos do nível de conceitualização, segundo a Teoria dos
Campos Conceituais, em que se podem considerar vários níveis dentro de um campo
conceitual, permite distinguir diversos conhecimentos importantes de uma mesma
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noção que se pode abordar de diversas formas no decorrer da aprendizagem, isto é,
diversidade de situações e de representações. A relação entre noções a introduzir e
noções já construídas pelos alunos nos ajuda a precisar o processo desencadeado
para que um aluno evolua dos conhecimentos atuais aos conhecimentos visados.
Na quarta dimensão, Níveis de mobilização dos conhecimentos pelos
alunos, Robert (1998) descreve três níveis para os conhecimentos adquiridos: nível
técnico, mobilizável e disponível. Um conhecimento é caracterizado por técnico,
quando, para resolver um problema, o aluno recorre às indicações isoladas,
colocando em jogo aplicações imediatas de teoremas, propriedades, definições,
fórmulas, etc. Trata-se de uma contextualização simples, local e sem adaptações. Por
exemplo, se pedirmos para um aluno fazer uma representação gráfica de uma
distribuição, ele aprendeu como fazer o gráfico e pode reproduzi-lo sem, no entanto,
saber

como

interpretar

os

dados

representados,

pois

a

interpretação

de

representações aponta para um grau maior de complexidade do que a simples
aplicação de fórmulas e procedimentos. Outro exemplo pode ser dado pelo cálculo da
média de uma distribuição de freqüência, pois o aluno pode mobilizar o algoritmo do
cálculo e ter dificuldade de associa-la a outras medidas para a análise da variabilidade
dos dados, mostrando assim que não atingiu outros níveis na aprendizagem.
Um conhecimento mobilizável, segundo Robert, é caracterizado por um nível de
fazeres em funcionamento mais amplo do que um conhecimento técnico. Por
exemplo, a resolução do problema proposto exige do aluno a adaptação de seus
conhecimentos para aplicar o teorema adequado, mudar de ponto de vista ou mesmo
de quadro8. Ele pode precisar aplicar várias vezes o mesmo objeto matemático ou
utilizar objetos distintos em etapas sucessivas ou ainda articular duas ou mais
informações de natureza diferentes. O conhecimento mobilizado testa um fazer que
coloca em funcionamento uma justaposição de saberes dentro de um domínio dado,
coloca um viés de organização. Não somente uma aplicação simples, ferramentas e
objetos podem ser considerados e aquilo que está em jogo é explicitado. “Um saber é
8

Um quadro é constituído dos objetos de um ramo da Matemática, das relações entre esses objetos,
suas formulações eventualmente distintas e das imagens mentais associadas a esses objetos e essas
relações. [...] Dois quadros podem conter os mesmos objetos e diferirem pelas imagens mentais e pela
problemática desenvolvida.(Douady, 1986. p.11).
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dito mobilizável, quando é bem identificado, é bem utilizado pelo aluno, mesmo que
tenha sido necessário uma adaptação ao contexto particular”. (Robert, 1998, p.166). É
importante completar que, segundo esta autora, a adaptação necessária ao
conhecimento pode ser sugerida pelo professor ou pelo próprio enunciado do
problema, e isto é o que diferencia conhecimento mobilizável de conhecimento
disponível, no qual o aluno deve agir de forma autônoma.
O nível de conhecimento disponível, segundo A. Robert, corresponde ao saber
fazer o que foi proposto sem indicações. Saber procurar por si mesmo, entre os
conhecimentos, aquele que pode ser utilizado. Saber dar contra-exemplos, mudar de
quadro. Sem sugestões, aplicar métodos não previstos. Por exemplo, num estudo
estatístico o aluno é capaz de analisar sozinho uma massa de dados discretos,
volumosa e com valores pouco repetidos e entender, dentro do objetivo da pesquisa,
a conveniência de dar tratamento contínuo a esses dados, agrupando-os em classes.
Podemos entender que nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, o conhecimento
mobilizável pode ser uma complementação para a idéia de competência profissional.
A Resolução que institui essas diretrizes define competência profissional (Artigo 7º)
como sendo:
a

capacidade

conhecimentos,

pessoal

de

habilidades,

mobilizar,
atitudes

articular
e

e

valores

colocar

necessários

em

ação

para

o

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do
trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. (CNE/CP nº3, de 18/12/2002).

1.3

As Pesquisas na Ár ea
Dois

trabalhos

que

contribuem

para

a análise das dificuldades de

aprendizagem da Estatística, encontradas pelos alunos em cursos superiores (Silva,
2000; Vendramini,2000), discutem as relações das atitudes que os alunos apresentam
em relação à Estatística e o nível de aprendizagem desses alunos.
Vendramini (2000) pesquisou aproximadamente 73% dos alunos matriculados
em sete cursos nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências da
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Saúde, selecionados aleatoriamente entre os 29 cursos de uma universidade
particular de grande porte. Encontrou resultados apontando que, entre os estudantes
universitários de várias áreas do conhecimento, os alunos da área de Humanas, área
em que estão os sujeitos de nossa pesquisa, foram os que apresentaram
desempenho mais fraco nas provas.
Silva (2000) pesquisou 643 estudantes das áreas de Ciências Humanas,
Ciências Biológicas e Ciências Exatas de uma universidade particular e apresentou
em sua pesquisa estudos indicando que os alunos apresentam atitudes negativas em
relação à Estatística e desenvolvem ansiedade em relação à disciplina.

Aqui

identificamos uma das causas do baixo desempenho nesse componente curricular. A
autora mostra ainda que existe correlação positiva e significativa entre as atitudes dos
alunos em relação à Matemática e à nota final da disciplina Estatística. Ou seja, as
atitudes negativas com relação à Matemática são transferidas para a Estatística.
Os autores Mcleod e Adams9 citados por (Silva, Cazola, Brito (1999) definem
ansiedade como um componente emocional, sentida na presença do objeto, no
momento da experiência com esse, durando alguns segundos, minutos ou no máximo
horas. Essas experiências emocionais que vão se acumulando em relação a um
mesmo objeto podem desenvolver atitudes em relação ao mesmo. As atitudes são
menos intensas que as emoções, porém mais duradouras. Segundo Ragazzi10 (1976),
citado por Silva (2000), atitude é a prontidão de uma pessoa para responder a
determinado objeto de maneira favorável ou desfavorável.
A atitude é:
uma variável que pode influenciar a aprendizagem de Estatística, levando o
aluno a ter interesse, querer aprender mais e estudar quando apresenta
atitudes positivas em relação à disciplina mas também pode tornar o aluno
nervoso, ansioso, com medo e sem interesse de aprende-la, quando esse
aluno apresenta atitudes negativas em relação a ela.(Silva, 2000, p.15)

De acordo com os trabalhos citados, os alunos associam as dificuldades que
tiveram na sua vida escolar anterior com a Matemática, às atuais, com a disciplina
9

Mcleod e Adams . Assect and Matematical Problem-solveng: A New perspective. New York:springer. 1989.
RAGAZZI, N.(1976). Uma escala de atitude em Relação à Matemática. IP-USP – São Paulo. Dissertação de
mestrado.
10

25

Estatística. Quando reconhecem a importância desta área do saber para a resolução
de problemas práticos da vida profissional, ficam ansiosos ao sentirem dificuldade, o
que leva a atitudes negativas.
Em seu trabalho, Silva (2000) sugere que os alunos precisam desenvolver
atitudes positivas em relação à Estatística, como condição para obter melhores
resultados. Podemos interpretar essa afirmação como a necessidade de uma
construção de situações didáticas adequadas para a construção dos conceitos
estatísticos pelos alunos. Moore11 (1997), citado por Silva (2000), sugere que o ensino
de Estatística deveria apresentar problemas com dados reais, concentrando-se em
aspectos que não necessitam de memorização, mas sim de interpretação, estratégias
para uma exploração efetiva de dados, com um diagnóstico básico preliminar para a
inferência.
Os resultados apontados por essas pesquisas e as sugestões de organização
da atividade com alunos no processo de aprendizagem da Estatística, sugeridas
nesses trabalhos, despertaram-nos para a organização de uma situação-problema
que possa nos auxiliar a detectar erros, compreender a origem desses erros bem
como fazer um estudo de novas propostas para a forma de abordagem do conteúdo
da disciplina.
Uma outra pesquisadora muito importante na área da Didática da Estatística é
Carmem Batanero, da Universidade de Granada, Espanha. Investigações realizadas
por diversos autores sobre erros e dificuldades na compreensão dos conceitos
estatísticos elementares são analisadas por esta pesquisadora. Batanero(2001a)
afirma nesse trabalho que grande parte da investigação teórica e experimental,
realizada atualmente em Didática da Matemática, mostra que os alunos produzem
respostas erradas ou simplesmente não são capazes de dar nenhuma resposta,
quando se pede para que se realizem certas tarefas. Nos casos em que não se trata
de distração, os professores acreditam que a tarefa é muito difícil para o aluno, porém
esses erros não acontecem de forma aleatória, imprevisível. Com freqüência, é
possível encontrar regularidades, associações com variáveis próprias das atividades
11

MOORE, D.S.(1997). New Pedagogy and new content: the case of statistics.International Statistical
Review,65(2), 123-137
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propostas, dos sujeitos ou de circunstâncias presentes ou passadas. Podemos dizer
que estas regularidades são provocadas pela mobilização de forma estável de
conhecimentos em ação. Por isso, é importante que o professor reconheça estas
estabilidades e regularidades quando forem manifestados por seus alunos. No caso
da probabilidade e da estatística, é importante analisar o raciocínio dos alunos, visto
que tratamos com idéias abstratas e não tão ligadas à experiência escolar dos
mesmos, como foram os conceitos geométricos ou numéricos.
A natureza da estatística é muito diferente da cultura determinista tradicional da
matemática. Indicadores disso são as controvérsias filosóficas sobre a interpretação e
a aplicação de conceitos básicos como os de probabilidade, aleatoriedade,
independência ou contraste de hipóteses. Observamos que essas controvérsias não
existem em álgebra ou geometria, por exemplo. As dimensões políticas e éticas do
uso e o possível abuso da Estatística nas informações contribuem para a
especificidade do campo. Isso justifica a sugestão dos PCN de trabalhar esses
conteúdos desde as primeiras séries. Quanto mais tarde trabalharmos a formação de
conceitos que preparam os estudantes a conviver com fenômenos probabilísticos e
estatísticos, mais dificuldades teremos para fazê-los entender a aleatoriedade e a
variabilidade contidas nos fenômenos do dia a dia, que permita minimamente uma
leitura correta de mundo.
A formação de professores nesse âmbito específico é quase inexistente. Só
recentemente, segundo Batanero (2001a), o ensino de Estatística foi inserido em
alguns cursos de licenciatura das universidades na Espanha e muitos ainda não o
contemplam. No Brasil, quando contemplam, nem sempre é no enfoque crítico. Por
outro lado, embora tenhamos excelentes livros textos, a investigação didática está
começando a mostrar como alguns erros conceituais e pedagogia inadequada estão
presentes com freqüência nesses livros, afirma Batanero.
Outra causa de erros identificados por Batanero(2001a), refere-se ao obstáculo
cognitivo da forma descrita por Brousseu (1983), classificando-se em obstáculos
ontogênicos, quando o aluno ainda não tem maturidade para entender um
determinado conceito; didáticos, quando a forma de ensinar, ao invés de ajudar
complica a compreensão; ou epistemológicos, quando se referem às dificuldades
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históricas encontradas no desenvolvimento do próprio conceito. Para que haja a
construção de uma concepção adequada pelos alunos é necessário pesquisar esses
obstáculos mediante uma análise histórica, por exemplo, para o estudo dos
obstáculos epistemológicos, ou ainda, é necessário ao professor rever sua forma de
apresentar o conceito, no caso da identificação de obstáculo didático. Outras
dificuldades encontradas nas pesquisas descritas por Batanero, referem-se à falta de
conhecimentos básicos necessários à compreensão correta de um conceito ou
procedimento.
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CAPÍTULO 2 – CONCEITOS ESTATÍSTICOS DE BASE
A Estatística é um campo pleno de ferramentas para a interpretação de dados
que estão no dia a dia das pessoas. Muitas vezes estes dados precisam ser
generalizados, passando então do domínio da Estatística Descritiva para o campo da
Estatística Inferencial, com a contribuição da Teoria de Probabilidades. Essa
passagem, no entanto, não é tão evidente e tão imediata para o aluno, não
importando o grau de escolaridade a que nos referimos. O aluno deve assim passar
de um nível técnico para um nível disponível (Robert, 1998), para adquirir a percepção
dos procedimentos necessários e agir de forma autônoma na resolução de uma
situação problema. O ponto de partida se dá na formação que garanta os
conhecimentos em nível técnico. Faremos neste capítulo uma descrição dos
conhecimentos que julgamos necessários para esse ponto de partida. A evolução no
nível de conhecimentos dos conceitos de base deve levá-lo a transformar os dados,
por meio de tratamentos estatísticos adequados, em informações necessárias para a
resolução do problema proposto.

2.1. Noções element ar es de Est at íst ica
Muitas são as definições de Estatística, mas a que mais se aproxima da forma
como conduzimos esse trabalho é devida a Barnett 12:“Estatística é o estudo de como
a informação deveria ser empregada para reflexão e ação em uma situação prática
envolvendo incerteza” (citado por Cordani, 2001.p.1).
Todo estudo estatístico se refere à população ou amostra. A população é a
totalidade do objeto de estudo, como a produção diária de peças de uma indústria, as
vendas de um equipamento, os hóspedes de um hotel, pacotes turísticos,
contribuintes do INSS, entre outros, para os quais se deseje analisar uma
característica comum aleatória e não aleatória, constante ou variável. A característica
comum é a variável em estudo. Para a população de pacotes turísticos uma variável
12

Barnett, V.D.(1973). Comparative statistical inference. Wiley.Chichester.
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pode ser o destino do pacote, o preço, o público ao qual se destina. A variável pode
ser qualitativa ou quantitativa. A variável Qualitativa revela características
relacionadas ao grupo pesquisado, por exemplo, cor dos olhos, sexo e outras. Os
dados de variáveis qualitativas podem ser expressos numa escala nominal ou ordinal.
A variável Quantitativa é uma variável que assume valores numéricos, definida em
um intervalo real, podendo ser discreta ou contínua:
a. Discreta quando o conjunto é enumerável. Entre dois valores consecutivos
da variável não podemos inserir nenhum outro valor. Exemplo: número de
filhos,observe que não podemos ter 2,5 filhos; número de turistas numa
região, quantidades de peças defeituosas; quantidade de gols marcados
numa partida de futebol.
b. Contínua seus valores podem assumir qualquer valor dentro de um
intervalo real, ou seja, não é possível enumerar todos os valores. A altura
dos estudantes entre 1,58 m e 1,59 m é um exemplo de variável contínua,
assim como o peso das bagagens no intervalo de 10 kg a 11 kg. São
infinitas as possibilidades, de forma que não podemos enumerá-las.
Para fazer o levantamento de dados referente à característica que está sendo
estudada, nem sempre é possível ou conveniente por questões de tempo, custos, e
outros, realizar o levantamento dos dados com todos os elementos da população. Se
uma indústria de automóveis deseja saber a capacidade de impacto que o párachoque de seus carros pode suportar, não irá testar todos, para que todos não sejam
destruídos! Faz-se necessário limitar as observações a uma parte da população, ou
seja, a obter-se uma amostra. Uma amostra é um subconjunto finito da população.
Amostragem é o processo de fixar critérios para a composição de uma amostra que
tenha a representatividade necessária no estudo em questão. O tipo de amostragem
geralmente utilizado em pesquisas de Marketing turístico é a amostragem aleatória
simples, que consiste em um sorteio ou procedimento equivalente com o uso de uma
tabela de dígitos aleatórios.
Igualmente importante no processo de amostragem é a determinação do
número de elementos da amostra de forma representativa. Para que uma amostra
represente as características da população, deve ser composta por um número
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suficiente de casos. Esse número depende de alguns fatores como; tamanho da
população, nível de confiança estabelecido, erro máximo permitido e porcentagem em
que o fenômeno se verifica.
Os universos de pesquisas são classificados em finitos e infinitos. Universos
finitos são aqueles cujo número de elementos não excede a 100 000.
Universos infinitos, por sua vez, são aqueles que apresentam elementos em
número superior a esse. São assim denominados porque, acima de 100 000,
qualquer que seja o número de elementos do universo, o número de
elementos da amostra a ser selecionada será o mesmo(Gil,1999).

Em pesquisas de Marketing, segundo Mattar (1999), para o caso de
amostragem aleatória simples, para população finita, quando é conhecido o total do
universo que possui a característica pesquisada, pode-se usar a seguinte expressão
para determinação do tamanho da amostra representativa: n =

Z 2 p.q.N
e 2 ( N − 1) + Z 2 p.q

Onde :
N é o número de elementos da população
n é o número de elementos da amostra a ser pesquisada.
Z2 é o nível de confiança escolhido, expresso em números de desvios-padrão
p é percentagem com a qual o fenômeno se verifica
q é percentagem complementar
e2 erro máximo permitido
Mesmo não tendo nenhuma idéia das proporções na população, MATTAR
(1999) sugere o cálculo de n, fazendo p = q = 0,5 nessa fórmula. O único
inconveniente dessa escolha é que a amostra será maior do que a necessária.
Se a população for infinita, esse cálculo poderá ser feito com a expressão:
n=

Z 2 p.q
e2

Devido ao grande número de pesquisas que os profissionais de turismo
necessitam, é importante que os mesmos tenham amostras representativas para fazer
pequenas inferências a partir de cálculos com as ferramentas da estatística descritiva,
para controle e melhoria de serviços. Não esperamos que os alunos conheçam as
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fórmulas de cor, mas que eles devam, minimamente, identificar a necessidade de
verificar o tamanho da amostra tomada como sendo significativa ou não.
Os dados, da forma como foram coletados, recebem o nome de dados brutos.
Os dados brutos podem ser organizados em algum tipo de ordem ou classificação, o
que melhor se adequar ao caso, ordem crescente ou decrescente de grandeza
numérica ou quantitativa. A ordem escolhida recebe o nome de rol.
Após a organização e descrição dos dados com auxílio de gráficos e tabelas,
pode-se fazer cálculos preliminares para análise da variabilidade dos dados tais como,
medidas de posição: média, mediana, moda e separatrizes e medidas de dispersão ou
variabilidade, tais como a amplitude total e o desvio padrão. A teoria das
probabilidades fornece modelos teóricos que vão interpretar e explicar estas
distribuições de freqüências e suas medidas-resumo.
O objetivo da Estatística Inferencial é tirar conclusões sobre populações com
base nos resultados observados nas amostras extraídas dessas populações. Ou seja,
partindo-se do conhecimento de uma parte da população, procura-se tirar conclusões
sobre a realidade, no todo. Naturalmente toda inferência comporta uma possibilidade
de erro, mas a Estatística Inferencial possui maneiras de estimar a probabilidade de
cometermos um erro em nossa análise, de forma a minimizá-lo. Dessa forma, a
Estatística Inferencial tem como ferramentas principais a Estatística Descritiva e a
teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades fornece modelos teóricos que
vão interpretar e explicar estes dados.
2.1.1 Dist r ibuição de f r eqüência

Para a melhor organização dos dados, cada valor da variável observada pode
ser associado de forma unívoca ao número de vezes que ele ocorre na amostra.
Existe assim uma relação funcional entre variável e o conjunto dos números naturais,
que se chama distribuição de freqüências. Uma distribuição é usualmente
representada por uma tabela ou por um gráfico, sendo que cada tipo de variável e o
objetivo da análise dos dados podem determinar a melhor representação. Para a
construção de uma distribuição de freqüência e para a escolha da representação
gráfica mais adequada, faz-se necessário considerar a natureza dos dados, para
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tratamento discreto, contínuo ou o que for mais adequado. Se a variável for qualitativa
ou quantitativa com dados discretos podemos fazer para eles um gráfico de barras,
colunas, setor, aquele que torna no nosso ponto de vista mais visíveis os valores a
serem analisados. No entanto, se os valores forem numerosos, a distribuição se
tornaria complexa e difícil de ler. Nessas situações podemos construir uma
distribuição de freqüências agrupadas. Se optarmos por dar tratamento discreto aos
dados, podemos fazer um agrupamento simples. Se os dados, além de numerosos,
forem pouco repetidos ou contínuos, podemos agrupá-los por faixas de valores.
Tomemos como exemplo a tabela seguinte, que mostra o valor das diárias
praticadas por um hotel situado em um Balneário, escolhida por 40 hóspedes
pesquisados, a idade, a intenção de retorno ao local e o grau de satisfação
manifestado por esses hóspedes. Com essa tabela, podemos exemplificar todos os
conceitos descritos anteriormente bem como outros que serão trabalhados pelos
sujeitos dessa pesquisa.
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Tabela 1 - Matriz de respostas
Valor das diárias, idade,intenção de retorno e grau de satisfação
Identificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Valor da Diária (R$) Idade (anos)
80
80
96
80
210
96
96
80
80
80
210
145
210
96
96
210
145
80
80
96
210
80
145
96
80
80
96
80
145
80
80
80
96
145
80
96
80
210
210
80

53
23
30
48
42
40
14
32
52
17
51
48
45
49
38
62
51
47
50
52
55
63
66
54
62
60
27
42
51
37
43
15
42
28
48
49
40
39
48
62

Retorno
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Grau de satisfação
4
4
3
4
4
3
2
3
4
3
3
4
4
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
2
3
4
4
4
3
3
3
2
3
4
4
4

A primeira coluna apresenta apenas a identificação dos sujeitos da pesquisa e
a segunda apresenta os dados referentes ao valor das diárias, ou seja, uma variável
discreta (unidade de dinheiro). Na terceira, temos a idade dos turistas, que por
apresentar valores inteiros, porém pouco repetidos, sugerem a necessidade de
tratamento contínuo. Na quarta coluna temos uma variável nominal, aquela que
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denota um atributo da população e não permite estabelecer um critério de ordem,
enquanto que na quinta temos uma ordinal, que permite estabelecer um grau para a
variável nominal, (ex: Gostou ou não gostou? Quanto de 1 a 4?).
Podemos estudar separadamente os dados contidos em cada uma das
colunas, pois cada uma delas representa uma variável. Considerando todas as
informações descritas e todas as variáveis é possível traçar um primeiro perfil para o
visitante do local. Poderia ser feito um tratamento multidimensional para a análise
desses dados, porém, este não é objeto deste estudo que se limita ao nível de ensino
de um curso de Turismo, que não contempla este tipo de análise. Para apresentar de
forma mais compreensível as informações contidas na tabela podemos apresentar os
dados de cada coluna em uma tabela de distribuição de freqüências ou num gráfico
adequado.
Tabela 2- Valor da diária escolhida pelos hóspedes do Balneário
Diária

Nº pessoas
(f)

(%)

Tipo I: R$80

18

45

Tipo II: R$96

10

25

Tipo III: R$145

5

12,5

Tipo IV: R$210

7

17,5

T o ta l

40

100

35

nº hóspedes

20
15
10
5
0
tipo I (R$80)

tipo II (R$ 96)

tipo III (R$ 145)

tipo IV (R$ 210)

valor

Valor das diárias escolhidas por 40 hóspedes
Gráfico 01 – Valor das diárias escolhidas pelos hóspedes

Tabela 3 – Idade do grupo de hóspedes pesquisados
Id a d e

Nº de pessoas
(f)

(%)

10 | 20

3

7,5

20 | 30

3

7,5

30 | 40

5

12,5

40 | 50

14

35

50 | 60

9

22,5

60 | 70

6

15

T o ta l

27

100

36

n° pessoas

16
14
12
10
8
6
4
2
0

10

20

50

40

30

70 idades (anos)

60

Gráfico 02 – Idade dos hóspedes

Tabela 4 – Intenção de retornar ao local
Nº de pessoas

Retorno

(f)

(%)

Sim

31

77,5

Não

9

22,5

Total

40

100

Não
23%

Sim
77%

Gráfico 03 – Intenção de retornar ao local
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Tabela 5 – Grau de satisfação com os serviços do hotel
Grau de Satisfação
1
2
3
4

Nº de pessoas
(f)
0
5
15
20

(fr)
0,00
0,125
0,375
0,5

(%)
0,0
12,5
37,5
50

2.1.2 Medidas Est at íst icas

Para analisar a variabilidade dos dados e tirar o máximo de informação
possível, podemos usar algumas medidas estatísticas. Para observar uma forma mais
resumida ainda que a representação gráfica e realizar a tabulação, pode-se encontrar
um valor típico, ou seja, um número que melhor represente a distribuição, ou um
conjunto deles. Esses valores recebem o nome de medidas de tendência central.
Consideramos a média, a mediana e a moda por serem as medidas mais importantes
para a análise na Estatística. Guimarães e Cabral (1999) comparam o objetivo do
cálculo dessas medidas com aquele que descreve a forma de um corpo humano por
meio de um conjunto de quatro medidas: altura, busto, cintura e quadril. Com essas
medidas, é possível, por exemplo, comprar um traje para alguém com pouca margem
de erro. Podemos assim dizer que a análise das medidas de tendência central permite
a construção de um “retrato” dos dados tratados.
A média é a medida mais utilizada por ser robusta do ponto de vista
matemático, pois considera o seu cálculo todos os valores da distribuição e para a
interpretação as discrepâncias entre eles. Embora não seja adequada para os casos
de grande variabilidade nos dados, ela é utilizada nos cálculos estatísticos avançados.
De maneira geral, podemos interpretar a média como sendo o ponto de equilíbrio dos
desvios da distribuição. No nível de mobilização do conceito desejado em um
processo de aprendizagem eficaz, pode-se esperar que o aluno faça mais do que a
simples aplicação da fórmula para cálculo de média simples ou ponderada,
identificando suas propriedades e sua aplicabilidade na situação analisada. No
exemplo dado acima, poderíamos esperar que a análise dos valores médios
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encontrados para a variável “diária” pudessem fornecer alguma informação para a
resolução do problema.
A mediana é uma medida posicional. Supondo a distribuição ordenada, é o
valor que divide essa distribuição em duas partes iguais. Quando dizemos que o
salário mediano dos funcionários de um hotel é R$ 500,00, isso significa que nesse
hotel o número de pessoas que ganham menos de R$ 500,00 é igual ao número de
pessoas que ganham mais de R$ 500,00. A moda é o valor que mais se repete na
distribuição. Se disséssemos que a moda dos salários de um hotel é R$ 500,00 então
estaríamos afirmando que o maior número de funcionários desse hotel ganha R$
500,00. A média não faz sentido para descrever dados qualitativos, observe que não
faz sentido calcular a média dos dados da quarta coluna da Tabela 1. Como
dissemos, valores muito maiores ou menores do que a maioria dos valores da
distribuição prejudicam a representatividade da média para a referida distribuição.
Nesse caso a mediana pode ser mais adequada. A mediana exige ordenação dos
dados, dessa forma ela não é adequada para dados nominais, a não ser que seja
atribuída uma escala de pontos. A moda é adequada quando se pretende lançar um
produto novo no mercado, nesse caso estamos preocupados em pesquisar as
necessidades da maioria das pessoas interessadas no produto: um pacote turístico,
por exemplo. Roupas, calçados e carros são produzidos tendo como referência o
tamanho modal da população consumidora desses produtos.
Podemos notar aqui a diferença entre o que pode conduzir apenas ao nível
técnico de mobilização, e o que se espera como interpretação e utilização do conceito
de média, mediana ou moda na resolução de um problema prático. Assim, no nível
técnico o aluno conhece o algoritmo, é capaz de calcular o valor dessas medidas, mas
não avança na discussão do seu significado para a situação. No nível mobilizável o
aluno é capaz de transformar os dados em informações úteis para a resolução do
problema colocado com alguma ajuda, do professor ou da própria situação que deixa
claro o que deve ser feito. No nível disponível, o aluno faz tudo isso e todas as
adaptações necessárias sem precisar de ajuda ou indicações.
Um conjunto de valores pode ser apresentado por tabelas, gráficos, e
resumidos por medidas tais como média, mediana ou moda. Mas para interpretar os
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dados obtidos numa pesquisa, pode ser insuficiente o uso dos gráficos ou o uso
dessas medidas, pois assim não conhecemos a variabilidade, ou seja, como esses
dados estão distribuídos na série de valores que estamos analisando. Levin e Fox
(2004) ilustram essa dificuldade com o exemplo da temperatura média diária em
Honolulu, no Havaí e em Phoenix no Arizona. Ambas apresentam a mesma
temperatura média diária, 75ºF. No entanto, em Honolulu a temperatura durante o ano
todo varia em geral entre 70ºF e 80ºF e, em Phoenix, podemos observar temperaturas
que variam de 40ºF e 100ºF. Apenas observando a média não notamos que as
condições para esportes aquáticos e outras atividades ao ar livre não sejam as
mesmas durante o ano todo nas duas cidades. Adotaremos em nosso trabalho o
desvio-padrão como medida para análise da dispersão dos valores nas distribuições
de freqüências.
Vamos calcular a média, mediana, a moda e o desvio padrão das distribuições
das tabelas 2 e 3 (p.35 e 36) e fazer uma análise da situação para disponibilizar toda
a informação possível no nível de investigação considerado.
Tabela 6 - Valor da diária escolhida pelos hóspedes do Balneário
Diária (R$)

N.pessoas

(xi.fi )

(xi - X )2

18

1440

1 216,61

21 898,98

96

10

960

356,45

3 564,50

145

5

725

907,21

4 536,05

210

7

1470

9 047,81

63 334,67

Total

40

4595

(xi)

(fi)

80

Média

R$ 114,88

Mediana

R$ 96,00

Moda

R$ 80,00

Desvio padrão

R$ 48,30

( xi – X

)2 .fi

93 334,20

40

Tabela 7 – Idade do grupo de hóspedes pesquisados
Idade

Nºpessoas
(fi)

(fac)

(Xi - X )2

( Xi – X

)2 .fi

10 | 20

3

3

915,06

2 745,18

20 | 30

3

6

410,06

1 230,18

30 | 40

5

11

105,06

525,30

40 | 50

14

25

0,06

0,84

50 | 60

9

34

95,06

855,54

60 | 70

6

40

390,06

2 340,36

Total

40

Média
Mediana

7 697,40

45,25
40

11

Méd

20

50

25

Md. – 40 = 20 - 11 ⇒ Mediana = 46,43 anos
50 – 40

25 - 11

Moda

Considerando a classe modal, a classe anterior e a posterior, a moda e a
interpretação gráfica da moda no histograma dessa distribuição, podemos encontrar o
seu valor.
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14 − 5
X
=
14 − 9 10 − X

⇒ mo = 46,43 anos

∑ ( xi − x) . fi
2

Desvio padrão =

= 13,87 anos
n
Um exemplo de interpretação para a situação proposta com base unicamente

na Estatística Descritiva: 70% dos entrevistados preferiram as diárias mais baixas do
grupo e 85% tem idade maior ou igual a 30 anos; 15% são jovens e 15% dos mais
velhos estão na terceira idade. Isso pode indicar que eles não estão dispostos a pagar
mais pelo conforto que as diárias mais altas do grupo oferecem e 79% tem idade
maior ou igual a 32 anos. A análise dessas duas variáveis (idade e valor escolhido
para a diária) fornecem a diretriz para a organização dos pacotes de recreação e de
atrações para o grupo de visitantes que tem este perfil, pensando em pacotes
econômicos com opções de atividades voltadas para o público mais velho. As
agências de turismo podem ainda direcionar o marketing turístico para esse público,
visto que eles têm preferência por esse local. Se 77,5% manifestaram interesse em
retornar ao local, é conveniente manter um sistema de mala direta informando
promoções e novas atividades. Os serviços do hotel estão atendendo bem aos
hóspedes, 87,5% assinalaram grau 3 e 4 de satisfação, no entanto é necessária uma
investigação para descobrir o que levou 12,5% a assinalar grau 2 de satisfação. A
distribuição das idades é aproximadamente simétrica, a média, a mediana e a moda
são aproximadamente iguais: quaisquer delas podem representar muito bem essa
distribuição.
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2.2

Análise Explor at ór ia de Dados
De maneira geral, os livros textos consideram a divisão clássica da Estatística

em descritiva e inferencial. Conforme Cabriá13, citado por Batanero (2001a), os
avanços no estudo do cálculo de probabilidades levaram à criação da estatística
teórica, que de certo modo reduziu o uso das idéias estatísticas primitivas centradas
na análise de dados.
Ainda segundo Cabriá, em inferência um conjunto de valores observados
supõe em sua análise ajustes a um modelo preestabelecido, por exemplo, a uma
população com Distribuição Normal. Aceitam-se somente duas alternativas. Esse
autor afirma que os dados podem confirmar ou aceitar a hipótese estatística
formulada, sem que tornem viável a dedução de quaisquer outras informações.
Durante as últimas décadas, tem se desenvolvido uma série de tipos de análise de
dados que se situam entre a estatística descritiva e a estatística inferencial ou teórica,
Batanero (2001a). A análise exploratória, por exemplo, considera que os dados são
constituídos de regularidades ou tendências e desvios ou variabilidades. Dessa forma,
a proposta é que se estude grande parte das perspectivas com as ferramentas
possíveis, com o propósito de extrair quanta informação for possível e gerar novas
hipóteses. Para considerar a conveniência ou não de incluir esse tema como atividade
de ensino, Batanero sugere que seja analisada sua utilidade, observando-se se os
dados têm as seguintes características:
•

Possibilidade de gerar situações de aprendizagem que se referem a temas
de interesse dos alunos.

•

Forte apoio em representações gráficas.

•

Ausência da necessidade de uma teoria matemática completa.

Observando o campo de aplicação da Estatística para os profissionais de
Turismo, notamos que a descrição de análise exploratória dos dados se enquadra em
muitas situações. Observando as descrições possíveis com a Estatística Descritiva,
analisando as tabelas e gráficos, as medidas de tendência central e a variabilidade,
muitas informações podem ser obtidas, desenvolvendo nos alunos habilidades de
13

Cabriá, S.(1994). Filosofia de La Estatística. Serviço de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
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descrição de dados. Muitas vezes o que se pretende é analisar tendências para
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos nos diversos locais ocupados por
turistas. Em outras, uma tendência levantada por meio de uma pesquisa é apenas
mais um dos muitos componentes levados em consideração no momento de se tomar
uma decisão. Em algumas, no entanto, existe a necessidade de ser criterioso e usar
ferramentas estatísticas da inferência.

2.3

Abor dagem de exer cícios em livr os de Est at íst ica: uma ilust r ação
do desenvolviment o dos níveis de mobilização dos conceit os.
Observando que em todo plano de curso consta na bibliografia básica uma

relação de livros utilizados, podemos dizer que o livro texto é parte do material
utilizado no processo de ensino e aprendizagem e pode contribuir para a evolução do
nível de mobilização de conceitos desses alunos. Escolhemos alguns exercícios dos
livros que foram utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa, durante o desenvolvimento
do componente curricular Estatística, para fazer uma ilustração da abordagem dos
conceitos estatísticos, do tipo de exercícios que estão sendo propostos e observamos
se os mesmos estão favorecendo a formação de conceitos nos termos descritos por
Vergnaud (1996a) e se os exercícios propostos facilitam a possibilidade dos alunos
saírem do nível técnico , atingirem o nível mobilizável de conhecimentos, e, evoluírem
para o nível disponível de conhecimentos, nos termos de Robert(1998) (apresentado
no Cap.1 ). Queremos verificar ainda se os exercícios remetem a possibilidade de
uma análise mais ampla verificando se já é possível observar tendências para a
população a partir dos dados coletados na amostra com as ferramentas da Estatística
descritiva, abrindo caminho para a analise inferencial que farão logo adiante.
Discutiremos ainda o que ficaria nesses casos a cargo do professor, para fazer evoluir
o nível de mobilização dos conhecimentos dos alunos. Os livros utilizados são os
seguintes:
•

Livro 1 – ESTATÍSTICA para os cursos de Economia, Administração, Ciências
contábeis de Silva, Ermes Medeiros da e al.
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•

Livro 2 - Estatística Básica para o curso de Turismo de Tiboni, Conceição Gentil
Rebelo.

•

Livro 3- Estatística Para Ciências Humanas de Levin, Jack e Fox, James Alan.

Classificaremos os exercícios e atividades escolhidas nesses livros, segundo 4
categorias, por nós estabelecidas conforme interesse dessa pesquisa:
•

Categoria 1

Exercícios não contextualizados, do tipo “calcule a

média da série a seguir: 3;8;5;4;7;2;9”.
•

Categoria 2:

Exercícios contextualizados que sugerem o caminho

a ser seguido na resolução, do tipo “considere a distribuição do peso
das malas de 120 turistas . Calcule a média, a mediana e a moda”.
•

Categoria 3:

Exercícios

contextualizados,

como

no

anterior,

porém, que solicitam a interpretação dos resultados obtidos.
•

Categoria 4:

Situação problema colocada, não é solicitado ao

aluno calcule isso ou aquilo, exige o funcionamento autônomo do aluno
para escolher entre os conhecimentos aquele que deverá ser usado para
solucionar o problema.
Destacamos que a situação de pesquisa de Demanda Turística, que será
proposta aos alunos nessa pesquisa está classificada na quarta categoria.
Exercícios colocados na Categoria 1, à luz da teoria que estamos analisando,
não deveriam ser predominantes pois servem unicamente para fixar o uso da fórmula,
e, portanto, devem ser uma parte ínfima do todo. Acreditamos que seria mais
produtivo aproveitar a necessidade de trabalhar o nível técnico de conhecimentos dos
alunos para apresentar uma multiplicidade de contextos e representações, pois,
segundo Vergnaud (1996a), isto facilita a apreensão dos conceitos. Seria igualmente
produtivo solicitar em seguida que interpretem os resultados obtidos permitindo ao
aluno evoluir para o nível mobilizável e posteriormente para o disponível, em que
estaria apto a resolver sozinho os problemas de sua área de atuação, conectando as
informações das outras áreas envolvidas na questão. Na análise do aluno resolvendo
situações muito parecidas com as que ele terá que encontrar na vida profissional é
possível investigar e revelar aspectos que ocorrem durante a resolução do problema e
a elaboração dos conceitos pelo aluno. Assim, o trabalho com situações próximas
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daquelas que o aluno terá que enfrentar na profissão para a qual está se preparando
deve ser o eixo condutor da atividade educacional. Embora no desenvolvimento do
conteúdo o professor possa mostrar outras situações e fazer generalizações.
Exercícios na Categoria 1:
Exercícios desse tipo são descontextualizados, pois cobram apenas um
algoritmo:
A) Complete a tabela e calcule a mediana para os dados agrupados sem
intervalos de classe.
Tabela 8.23 Distribuição de freqüência.
I

X

Freqüência (fi)

1

120

15

2

130

32

3

140

22

4

150

39

5

160

26

Fi

(livro 2 - nº 9, p.125)

Nos exercícios (A) acima e(B) abaixo, não contextualizados, o aluno pode ir
direto na descrição do texto para responder. Não precisa fazer nenhuma adaptação
para encontrar a resposta, não tem instrumentos de validação, a não ser a resposta
no final do livro.
B)

A direção da assimetria é definida pela posição relativa
a)do pico da distribuição.
b)do ponto médio da distribuição.
c)da cauda da distribuição.
d)Dos limites de classe da distribuição.
Resposta: c)
(livro 3 - nº 8, p.70)

Com os exemplos demonstrados, podemos trabalhar apenas o nível técnico de
conhecimento. Dessa forma, os alunos não são instigados a extrair todas as
informações contidas no problema colocado e discutir o significado dos resultados
obtidos.
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Exercícios na categoria 2:
Nessa categoria incluímos os exercícios que são contextualizados e sugerem o
caminho a ser seguido, ou seja, solicitam o que deve ser feito, mas não pedem o que
se pode concluir com os dados obtidos, como se pode observar no exercício abaixo:

C) Foi feita uma pesquisa junto a passageiros de trem com o intuito de saber
quantas milhas eles viajam diariamente até chegar ao local de trabalho. Para
a seguinte distribuição de freqüências de milhas percorridas, ache(a) a moda,
(b) a mediana e (c) a média:
Intervalo de classe

F

17 – 19

2

14 – 16

3

11 – 13

6

8 – 10

5

5–7

1
N= 17

(livro 3 - nº 25, p. 103)

Esse tipo de exercício trabalha apenas o nível técnico: capacita o aluno a usar
as fórmulas. Como não solicita interpretação e não propicia que o aluno descubra
sozinho quais procedimentos são necessários para a resolução do problema, também
não auxilia na evolução para os níveis seguintes.
Exercícios na categoria 3
Na categoria três estão os exercícios que além de contextualizados, também
exigem que o aluno interprete os resultados obtidos.
Alguns exercícios propostos apresentam um avanço no desenvolvimento do
aluno, quando pedem para interpretar os resultados obtidos, pois assim permitem que
faça mais do que resolver exercícios com um caminho sugerido, como aqueles que
treinam apenas o nível técnico. O aluno é instigado a se aproximar do nível
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mobilizável quando alguns exercícios solicitam pequenas inferências como os abaixo
descritos:
D) Dado o gráfico da figura 5.14( em barras) e supondo que a população de
trabalhadores paulistanos seja de 4,8 milhões, determine as parcelas de
trabalhadores correspondentes aos percentuais indicados na figura e construa
uma tabela reproduzindo os dados obtidos.
O que vai fazer com o dinheiro do 13º salário?

Figura 5.14 Intenção do consumidor paulistano(em%)
(livro 2 - nº8, p.57)

Aqui são solicitadas a leitura e a representação das informações, na forma
gráfica e de tabela. A multiplicidade de representações favorece a formação de
conceito, sugere Vergnaud, (1996a)
E) Uma empresa de aviação observou em seus registros recentes, o tempo
de mão-de-obra gasto na revisão completa de um motor a jato. O seguinte
quadro foi obtido:
Classe

Tempo de mão de obra (horas)

Nº de motores

1

0 | 4

1

2

4 | 8

5

3

8 | 12

10

4

12 | 16

12

5

16 | 20

4

Fi

a) Determine o número médio de horas de mão-de-obra necessário para a
revisão de cada motor.
b) Com base nessa informação, qual deve ser o tempo total de mão-deobra para a revisão de dez motores que aguardam revisão?
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c) Se a empresa dispõe no momento de dois homens trabalhando 12 horas
por dia nestas revisões conseguirá provavelmente revisar estes dez
motores em quatro dias.
(livro 1 - exercício nº 18 p.62)

Análise da solução sugerida pela forma do enunciado:
a) O aluno que conhece o algoritmo para o cálculo da média de uma
distribuição com dados agrupados, ou seja, apenas usando o nível técnico
de conhecimento é capaz de encontrar o valor da média (11,625 horas).
b) Observando-se que o tempo médio de revisão de um avião é de 11,625
horas, então o tempo de revisão para 10 motores é (10 x 11,625) de 116,25
horas.
c) Dois homens, trabalhando 12 horas por dia em quatro dias disponibilizarão
96 horas de trabalho, insuficiente para revisar 10 aviões, que necessitam de
116,25 horas. O que foi solicitado nesse item permite ao aluno fazer
pequenas inferências apenas com as ferramentas da Estatística Descritiva e
da Matemática Elementar.
O exercício acima (E) permite ao aluno sair da possibilidade de resolver
apenas exercícios que objetivam o treinamento de um algoritmo para uma situação
dada, ou seja, apenas o nível técnico. Cobrando procedimentos de raciocínio, pode-se
dar ao aluno a chance de saída para o nível mobilizável. O exercício seguinte, na
Categoria 3, pode desenvolver o nível de conhecimento mobilizável.
F) Dois estudantes em uma turma de matemática comparam suas notas em
uma série de testes:
Estudante A
4
9
3
8
9

Estudante B
6
5
7
5
6

Considerando os conceitos de tendência central e de variabilidade,
determine(a) qual estudante tenderia a apresentar melhor desempenho nos
testes e (b) qual tenderia a apresentar um desempenho mais consistente.
(Livro 3 - exercício nº 7, p. 129)
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Na categoria 4

não encontramos nenhum exercício que trabalhasse os

conceitos de Estatística que estamos considerando nesta pesquisa. Nessa categoria,
como descrito anteriormente, estão as situações propostas nas quais o aluno precisa
descobrir sozinho o que é necessário fazer para dar uma solução acertada. Não
podemos enquadrar o exercício abaixo descrito nesta categoria,embora se aproxime
bastante dessa classificação, porque dá dicas para a solução:
G) A distribuição de freqüências a seguir apresenta os níveis de instrução
atingidos pelos 39 funcionários do departamento de pessoal de uma pequena
empresa:
Nível de Educação

f

Pós-graduação
Superior completo
Superior incompleto
Ensino Médio completo
Ensino médio incompleto

3
5
11
14
6
N= 39

Dado o grau em que o ‘nível educacional’ foi avaliado (nominal, ordinal ou
intervalar), calcule as medidas de tendência central adequadas para
descrever a distribuição dada. (Dica: calcule apenas duas medidas de
tendência central.)
(livro 3, exercício nº28, p.104)

Nesse exercício o aluno teve de observar que a variável é ordinal e que não faz
sentido calcular a média desses dados. Como o exercício deu a dica de calcular
apenas duas medidas de tendência central, então ele terá que considerar mediana e
moda, isso tirou a possibilidade de autonomia na busca da estratégia de solução.
Observe que o exercício auxilia, quando enfatiza a necessidade de observar se
a variável é nominal, ordinal ou intervalar, embora seja o único procedimento para o
aluno fazer sozinho.
São poucos os exercícios encontrados com as características da categoria 4,
pois todos eles sugerem alguma interpretação guiada. Isso dá chance para o aluno
sair do nível mobilizável e adquirir atitudes que favoreçam o desenvolvimento do nível
disponível, como, por exemplo, perceber que não precisa ser guiado sempre, aos
poucos ele vai adquirindo autonomia para procurar a solução esperada. Uma outra
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possibilidade para esse exercício, num segundo momento, é propô-lo sem nenhuma
dica. Dessa forma o aluno é instigado a procurar entre os conhecimentos aqueles que
possam ser utilizados para a resolução do problema colocado.
Não encontramos exercícios que dêem ao aluno autonomia para resolver
sozinho uma situação problema, em que possa escolher entre os conhecimentos,
aquele que pode ser mais útil aplicando-o corretamente para trazer a resolução
acertada, e demonstrando assim que atingiu o nível disponível de conhecimento. Esse
é o nível de conhecimento esperado de um profissional em qualquer área de atuação.
Observamos nos livros uma diversidade de contextos, mas não observamos uma
diversidade de representações, como, por exemplo, pedir ao aluno que calcule a
média a partir de problemas colocados e em outra situação fazer esse cálculo partindo
do gráfico da distribuição, da forma sugerida por Vergnaud, na Teoria dos Campos
Conceituais. Essa teoria afirma que um conceito só adquire significado para o aluno
quando apresentado numa diversidade de contextos e representações.
Nos livros que estão sendo utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa, não foram
encontrados exercícios na categoria quatro. Observamos que os exercícios estão
concentrados apenas nas categorias dois e três.
Observamos que exercícios nas categorias dois e três podem ser utilizados
para fazer evoluir a aprendizagem ao máximo até o nível mobilizável, nos termos de
Robert (1998). É tarefa do professor evitar exercícios na categoria um, solicitar aos
alunos que interpretem os resultados dos exercícios e procurar em cada área de
atuação as situações que efetivamente terão de ser enfrentadas no dia a dia, e propor
atividades na categoria quatro, com o objetivo de fazer evoluir até o nível disponível.

2.4

A ut ilidade da Est at íst ica na ár ea de T ur ismo
Para o profissional de Turismo, a Estatística é uma ferramenta de trabalho em

praticamente todos os setores. Por exemplo, na pesquisa de Demanda Turística a
Estatística é utilizada para a determinação de perfil e hábitos dos turistas que visitam
uma determinada região, para servir de ferramenta orientadora do desenvolvimento
constante do setor do turismo na região. Os beneficiários são os empresários do
51

setor, que poderão conhecer seus clientes, suas necessidades e suas satisfações.
Também prefeituras e Conselhos Municipais de Turismo que, através desses dados,
poderão identificar melhor suas carências e potencialidades. (Secretaria de
desenvolvimento Econômico de Sorocaba, 2002, p.2). As pesquisas têm por objetivo,
entre outros, apontar:
•

Motivo da viagem;

•

Fator decisório da visita;

•

Meios de comunicação que influenciou a decisão da visita;

•

Forma de organização da viagem;

•

Meio de hospedagem utilizado;

•

Hotéis utilizados;

•

Regiões mais procuradas;

•

Meio de transporte utilizado;

•

Tipos de acompanhantes na viagem;

•

Origem do turista;

•

Sexo;

•

faixa etária;

•

Permanência média;

•

Gasto médio geral;

•

Gasto médio dos clientes dos hotéis;

•

Gasto médio somente com hotéis

•

Qualificação dos atrativos, da infra-estrutura urbana e turística;

•

Intenção de voltar à cidade;

•

Sugestões (Secretaria de Esportes e Turismo; Governo do Estado de
São Paulo, 1992)

Com essas informações coletadas é realizado um resumo dos resultados, com
uma

qualificação

dos

serviços,

determinando

as

tendências

nas

variáveis

pesquisadas.
No estudo de demanda turística, são utilizados vários recursos de estatística,
como a determinação da amostra adequada para aplicação dos vários questionários,
organização dos dados em forma de tabelas e gráficos, cálculo de freqüências
percentuais, medidas de tendência central e de dispersão para a análise dos
resultados. Esses mesmos recursos podem ser utilizados em pesquisas para verificar
se uma região tem condições para tornar-se um pólo turístico. Podemos notar que,
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nestes casos, a Estatística Descritiva é insuficiente, pois os resultados necessitam do
uso da Inferência, mesmo em seus conceitos mais elementares. Da mesma forma, no
setor de gestão e marketing turístico a utilização de ferramentas estatísticas mais
sofisticadas pode ser imprescindível.
Estes setores necessitam minimamente verificar se as diferenças observadas
no aporte turístico de determinado setor, em dois períodos diferentes, são casuais,
sazonais ou se o setor turístico está recebendo aporte turístico compatível com as
previsões Trigo (2001). Esta análise pode ser feita através de uma prova de aderência
ou ainda uma prova Qui-quadrado de independência. Por exemplo, pode-se estar
interessado em verificar se as variáveis “idade do turista” e “local visitado” são
dependentes. Se for constatado o ajustamento das distribuições, o departamento de
marketing terá subsídios para dirigir sua propaganda ou oferta de pacotes turísticos
direcionados ao público identificado. Poderá ainda utilizar noções elementares de
correlação e regressão linear simples, para analisar e fazer projeções sobre o que
pode acontecer com uma das variáveis conhecendo-se o comportamento da outra.
Assim é possível analisar a variação da procura por certos pacotes turísticos em
função do seu preço e projetar o número de turistas esperados para cada patamar de
preço. O planejamento é essencial para a atividade turística, dessa forma:
Planejar significa desvendar comportamentos futuros a partir de informações
conhecidas – informações que fazem parte do passado. Por trás desse
raciocínio está uma suposição básica: se o futuro reproduzir com razoável
aproximação os comportamentos passados, será possível planejar ações
lucrativas com pequena margem de erro.Trigo (2001)

Nesse trabalho focamos as aplicações da Estatística que podem ser resolvidas
com a análise exploratória de dados, sem necessariamente recorrer as ferramentas
da Estatística inferencial.
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CAPÍTULO 3 – A PROBLEMÁTICA
3.1

O Pr oblema da Pesquisa
Conforme citamos nos capítulos anteriores, a Estatística tem se destacado

ultimamente por sua utilidade em praticamente todas as áreas do conhecimento.
Pesquisas existentes como a de Batanero (2001a), sugerem a necessidade de
aprofundar os conhecimentos das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem
dessa disciplina, incluindo-se os aspectos didáticos do tema e os erros que os alunos
estão cometendo após a aprendizagem.
Nossa questão principal é verificar se os alunos egressos do componente
curricular Estatística estão capacitados a utilizar/mobilizar de forma eficaz as
noções estatísticas de base para resolver problemas práticos de sua área de
atuação.
Dessa forma, nesta pesquisa, pretendemos verificar o nível de conceitualização
segundo os termos de Robert (1998) dos conhecimentos desse componente curricular
nos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Turismo. Mediante atividade
extraídas de situações da realidade do profissional da área de turismo, e que exigem
conhecimentos de Estatística, pode o aluno fazer a inter-relação entre os conteúdos
que estudou e a resolução de problemas práticos da área?
Em nosso trabalho estamos analisando como os alunos mobilizam os
invariantes operatórios construídos em aula, em interação com o sistema de
representações (gráficos ou tabelas) adotado no campo de problemas de aplicações
da Estatística na área de Turismo, para a compreensão dos conceitos estatísticos
necessários a resolução dos problemas no cotidiano desses profissionais. Os
esquemas dos alunos no campo de problemas colocado, serão analisados com o
auxílio dos níveis de mobilização dos conhecimentos proposto por Robert (1998).
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3.2

Pr ocediment os Met odológicos
Para responder nossa questão de pesquisa foi proposto um problema prático

na área de Turismo. O problema envolveu um campo conceitual, nos termos de
Vergnaud, que permitiu ao aluno associar conceitos à realidade, para que
pudéssemos analisar se os alunos estavam percebendo a aplicabilidade desses
conceitos e se estavam cometendo algum tipo de erro.
Para verificar o nível de mobilização dos conceitos o problema prático citado foi
uma situação típica de pesquisa de Demanda Turística. Sobre os dados de uma
região solicitamos aos alunos que analisassem o perfil do visitante do local e
justificassem se esses dados sugeriam a existência ou não existência de demanda
por hospedagem nessa região.
Este problema teve questões em nível crescente de complexidade, para que se
pudesse verificar o nível de mobilização dos conceitos. Foi aplicado a seis duplas de
alunos que já tinham cursado a disciplina Estatística oferecida em seu curso. Os
sujeitos da pesquisa tiveram participação voluntária, ou seja, o convite foi feito para
todo o grupo. A pesquisa foi realizada com aqueles que compareceram no dia e
horário estabelecido. A formação das duplas se deu de maneira espontânea, sem a
intervenção do pesquisador. Os mesmos utilizaram calculadora e material de consulta.
Cada dupla foi observada individualmente garantindo a não comunicação entre uma
dupla e outra, e as interações entre os sujeitos foram áudio-gravadas. O tempo
estimado para a aplicação do problema foi de quatro horas, em sessão única, com a
presença do pesquisador e de um observador. Registramos assim, o diálogo durante
a resolução, e a produção escrita dos alunos. Os tipos de procedimentos
desenvolvidos e a forma de encadeamento dos saberes nos permitirão analisar o nível
de mobilização dos conhecimentos estatísticos de base, a partir da verificação da
estabilidade desses procedimentos. Ou seja, pelo estudo do nível de mobilização dos
invariantes. A descrição da situação proposta aos alunos consta do item 4.2 deste
trabalho.

55

CAPÍTULO 4 – PARTE EXPERIMENTAL
4.1

Cont ext ualização da sit uação pr opost a
O estudo científico do turismo é, por natureza, uma atividade interdisciplinar, ou

seja, em que várias áreas do conhecimento estão interligadas. No curso em que
estamos desenvolvendo este trabalho, existe um projeto chamado Transdisciplinar, no
sentido de que a transdisciplinaridade é “a integração das relações interdisciplinares
de maneira global, de modo que a tendência seja o desaparecimento das fronteiras
entre as disciplinas” (Mota, 2001). Partindo desse pressuposto, o projeto coordena
uma situação problema previamente estabelecida pelos professores no início do
semestre e facilita a integração e a participação dos mesmos no que se refere aos
conhecimentos de suas disciplinas para a elaboração do projeto. Um exemplo destes
projetos foi elaborado pelo grupo de professores com o objetivo de verificar se a
região do Baixo Paranapanema possuía condições de tornar-se um pólo turístico.
Dessa forma, o projeto foi desenvolvido com o auxílio dos professores de
Planejamento, Marketing, Análise Estrutural do Turismo e Estatística. Tomando como
base os projetos desenvolvidos na prática transdisciplinar, será proposto aos alunos
uma situação similar, no contexto do estudo de Demanda Turística, na qual
focalizaremos a forma em que os alunos vão usar as ferramentas estatísticas na
solução do mesmo.
Na coleta de informações estatísticas no turismo existe a preocupação de
quantificar os erros cometidos, pois é sabido que não é possível apresentar uma
estimativa pontual, por exemplo, do número de turistas, mas calcular um intervalo
dentro do qual os valores verdadeiros deverão estar compreendidos. Segundo Cooper
e al.(2001), os gastos dos turistas têm alta prioridade por sua contribuição positiva
para a balança de pagamentos.
O tamanho da amostra não é tudo! A amostragem verdadeiramente aleatória
de turistas que estão, por natureza, em movimento, não é possível. Uma
amostragem deve ser construída formal e cuidadosamente. Valores exatos
não são geralmente o que importa, podemos ver que as estatísticas do
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turismo muitas vezes representam a melhor estimativa disponível e fornecem
um guia para os verdadeiros índices”. Cooper et al.(2001).

Dessa forma a pesquisa não é o único meio de que dispõe o empresário do
setor público e privado para a tomada de decisões, mas elas fornecem tendências de
grande valor, que podem se reproduzir em certos períodos de tempo. Podem ainda
permitir que se monitorem os efeitos das decisões ou mudanças tomadas.
Vamos analisar um problema comum na atividade de um profissional da área
de turismo, no contexto de pesquisa de demanda turística. Conforme especificado nas
páginas iniciais, o objetivo desse trabalho é verificar em que nível os alunos estão
utilizando os conhecimentos de Estatística adquiridos no curso que estão
freqüentando. Observando como utilizam esses conhecimentos na resolução de um
problema

típico

de

demanda

turística,

pretendemos

verificar

quando

tais

conhecimentos são disponíveis, mobilizáveis ou apenas técnicos para o aluno,
segundo os níveis estudados por Robert (1998).
A situação proposta aos alunos é composta de uma parte real e uma fictícia. A
região citada existe e os dados informados sobre a caracterização da região foram
retirados de pesquisa anterior (Regis, 2002), realizada para justificar o projeto de
construção de um parque ecológico para o local. Nessa pesquisa não consta um
levantamento estatístico do perfil do turista que visita o local. Dentre todas as
justificativas apontadas para a necessidade da construção do parque, o perfil desse
visitante é fundamental para a viabilização desse projeto ou até para a sugestão de
outro. Assim, sobre os dados reais da região, estamos propondo aos alunos que
analisem uma possível resposta a um questionário de perfil do visitante das
Cachoeiras do Talhadão.

4.2

Descr ição da sit uação pr opost a aos alunos
A arquiteta Regis (2002) projetou um Parque Ecológico para uma área de

140 063 m2 divididos entre uma ilha, uma gleba de mata ciliar e uma região de mata
rasteira, protegidas pelo IBAMA, definida como Área de Preservação Permanente,
localizada às margens do Rio Turvo à noroeste do Estado de São Paulo no Distrito de
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Duplo Céu, município de Palestina, conhecida como as Cachoeiras do Talhadão. A
arquiteta informa em seu projeto que a região tem muitos atrativos, não possui infraestrutura para o uso turístico, mas está aberta ao público. Estima-se que 200 pessoas
visitem o local por semana, havendo maior procura nos finais de semana. A ilha
possui uma pousada com 25 leitos disponíveis. O projeto supõe uma parceria entre a
prefeitura local e um particular que se interesse pelo investimento na região.
Um empresário do setor hoteleiro, interessado no projeto da arquiteta, colheu
informações para analisar o perfil e conhecer as necessidades dos visitantes das
Cachoeiras do Talhadão.
No questionário da pesquisa encomendado destacou três questões de maior
importância para a tomada de decisões no estudo da demanda por hospedagens na
região, para análise detalhada:
•

Quantos dias você pretende ficar em Duplo-céu?

•

Quanto pretende gastar na cidade, incluindo gastos com a viagem e hotel
(em reais)?

•

A sua residência está a que distância de Duplo-Céu?

Foram entrevistados casualmente14 260 turistas no período de um mês15, 65
em cada uma das quatro semanas do mês. As respostas dadas por cada um dos
turistas, a cada uma das três questões, dispostas em um rol são as descritas nas
tabelas 8, 9 e 10.

14

O significado da palavra “ casualmente” é o de processo aleatório simples e foi explicado oralmente aos alunos
quando gerou dúvidas.
15
Assumimos um mês como sendo quatro semanas.
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TABELA 8 – Número de dias de permanência em Duplo-céu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
7
7
7

FONTE: o autor
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TA
ABELA 9: Valor disponível para gastar em Duplo-céu expresso em(R$)
20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

120

120

120

120

120

130

130

130

130

130

130

150

150

150

150

150

150

150

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

270

270

270

280

280

280

280

280

280

280

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

320

320

320

320

320

350

350

350

350

350

350

350

350

350

400

400

400

400

400

400

400

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

430

430

430

450

450

450

450

450

450

450

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

700

700

700

800

800

820

820

820

1000

1000

FONTE: o autor
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TABELA 10: Distância da residência até Duplo-céu em Km
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

130

130

130

130

130

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

180

180

180

180

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

350

350

350

420

420

420

420

420

420

420

420

500

500

FONTE: o autor
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4.2.1 Quest ão pr opost a par a os alunos

Analise os dados sobre o perfil do visitante das Cachoeiras do Talhadão,
fornecido por essa pesquisa realizada de forma aleatória durante um mês, no local. O
que pode ser dito para auxiliar no estudo da demanda por hospedagem nessa região?

4.3

Análise a pr ior i
Segundo as dimensões de análise dos conteúdos a ensinar sugeridas por

Robert (1998), podemos estabelecer um diagnóstico dos conhecimentos dos alunos e
propor exercícios que julgarmos propícios para superar dificuldades detectadas.
Estamos

especialmente

preocupados

em

analisar

detalhadamente

aspectos

relacionados com a terceira e quarta dimensões: Os níveis de conceitualização e
níveis de funcionamento dos conhecimentos dos alunos.
Entendemos, como Batanero (2001a), que as pessoas que se interessam pela
educação estatística tem como preocupação fundamental identificar os pontos de
dificuldade e erros que permanecem após a aprendizagem. Neste trabalho, buscamos
identificar estas dificuldades e erros em alunos que já passaram por um curso de
Estatística. Para a autora, essas dificuldades não acontecem de forma aleatória e com
freqüência encontramos erros que se repetem, produzem regularidades e associações
com variáveis próprias das tarefas propostas, dos sujeitos, de circunstâncias
presentes ou passadas e até mesmo de concepções dos alunos.
Em nosso trabalho, usaremos o contexto de pesquisa de demanda turística, na
área de Turismo e Hospitalidade. Nestas condições, podemos estabelecer o campo
de conceitos estatísticos ilustrado na Figura 01. Este campo pode e deve ainda ser
completado pelos conceitos matemáticos utilizados como ferramentas para a
construção e mobilização dos conceitos estatísticos aqui relacionados. Cita-se, por
exemplo, os conceitos de proporcionalidade, de porcentagem, de contagem, de
somatório, de frações, de produtos notáveis, e ainda conceitos básicos das operações
aritméticas. Desta forma, o campo conceitual envolvido na análise exploratória de
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dados é muito vasto e complexo, de onde nossa opção por mostrar apenas os
conceitos estatísticos envolvidos.

População /amostra

amostragem

Variável estatística

Distribuição de
freqüência

Medidas resumo

Variabilidade

Figura 01 - Conceitos estatísticos envolvidos
Se o aluno construiu o conceito de distribuição de freqüência, ou seja, construiu
as relações e esquemas necessários para sua mobilização de forma adequada,
poderá então explicitá-lo por meio de representações gráficas ou tabulares, de acordo
com o contexto e o problema a ser trabalhado.
As variáveis didáticas em jogo neste problema são:
a) tamanho da amostra: O número de elementos na amostra (260) a ser
trabalhada pelos sujeitos, diferente dos 200 informado que visitam
semanalmente o local, para analisar a capacidade dos alunos de trabalhar
com essas informações. Existe a necessidade de questionar o tamanho da
amostra para verificar sua representatividade na análise dos resultados
obtidos, portanto, esse número foi obtido utilizando a fórmula sugerida no
Capítulo 2, item 2.1 (p.31)
b) amplitude amostral (diferença entre o maior e o menor valor dos elementos
amostrais). A amplitude amostral escolhida no primeiro problema é pequena
entre um e dez e os dados são números inteiros. Tal representação pode
sinalizar ao aluno a necessidade de um tratamento da variável como sendo
63

discreta para otimizar o trabalho de análise deste conjunto de dados. Na
segunda questão a amplitude é grande entre 20 e 1000 com dados pouco
repetidos, apontando a necessidade de tratamento contínuo.
c) Apresentação dos dados: a forma de apresentação dos dados oferecidos
aos alunos sugere tratamento unidimensional das variáveis envolvidas no
problema. Poderia ter sido apresentado no formato de um banco de dados
multidimensional, deixando ao aluno a escolha da estratégia de tratamento
dos dados, porém tal procedimento não foi trabalhado com esses alunos
durante seu curso de Estatística.
4.3.1 Cálculos das medidas r esumo
Questão 1: Quantos dias você pretende ficar em Duplo-céu?

Para a primeira questão pode ser escolhida a forma gráfica ou tabular para
representar a distribuição de freqüências em vias de construção. A forma escolhida da
distribuição determinará a estratégia para a determinação da média, mediana, moda,
separatrizes e desvio padrão de acordo com a forma de distribuição escolhida.
Pela necessidade dos cálculos de algumas medidas (média e desvio-padrão),
acreditamos ser mais viável a construção de uma representação tabular, já com as
colunas auxiliares para os cálculos procurados.
TABELA 11- Número de dias utilizados por 260 pessoas para visitar a cidade de Duplo-céu

Nº dias

Nº de pessoas

(fac)

(fi . xi)

(xi – x )2.fi

(fi)

fr (%)

1

102

39,2

102

102

205,67

2

68

26,2

170

136

11,99

3

51

19,6

221

153

17,16

5

17

6,5

238

85

113,16

7

22

8,5

260

154

461,48

Total

260

100

630

809,46
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Valor da média

x = 2,42 dias
Valor da mediana
Md = 2 dias
Valor da moda
Mo = 1 dia
Valor do Desvio Padrão
s = 1,76 dias
Coeficiente de variação = 72%
Intervalos entre quartis
Q1 = 1 dia
Q2 = Mediana = 2 dias
Q3 = 3 dias

Observe-se que a distribuição apresenta uma assimetria, confirmada pelo valor
do coeficiente de variação: 72%. Esse valor indica alto grau de dispersão dos valores,
portanto, a média não é a melhor medida para representar esses dados. A medida
mais adequada seria a mediana, e a análise da variabilidade poderia ser feita pela
análise das separatrizes (quartis ou percentis). A moda, nesse caso, também precisa
ser analisada, pois ela representa o desejo da maioria. Somente a análise do conjunto
das medidas adequadamente escolhidas acrescentará informações relevantes para a
tomada de decisões.
A Figura 02 ilustra a concentração dos dados ao redor do valor mediano.

Figura 02– concentração das estadias

Para a questão dois.
Questão 2: Quanto pretende gastar na cidade, incluindo gastos com a viagem e
hotel (em reais)?
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Para determinar o número de classes (k) e a amplitude (h)
k≅1+

log n
log 2

(fórmula de Sturges)

k≅ 9
h=

X max . − X min .
k

h = 109
TABELA 12 - Valor declarado como disponível para gastar por 260 pessoas

Gastos(R$)

Nºpessoas
(fi)

(fac)

Xi

fi.xi

20 |---

129

37

37

74,5

2 756,5

129 |---

238

57

94

183,5

10 459,5

238 |---

347

47

141

292,5

13 747,5

347 |---

456

49

190

401,5

19 673,5

456 |---

565

45

235

510,5

2 2972,5

565 |---

674

15

250

619,5

9 292,5

674 |---

783

3

253

728,5

2 185,5

783 |---

892

5

258

837,5

4 187,5

892 |--- 1 001

2

260

946,5

1 893

Total
Média =

260

87 168,00

R$ 335,00

Mediana = R$ 321,50
Moda =

R$ 206,86

Desvio padrão = R$ 188,06
Coeficiente de variação = 56%
Q1 = 182,50
Q2 = mediana = 321,50
Q3 = 467,70
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Embora a forma dessa distribuição seja diferente da anterior, o grau de
dispersão também é alto, sinalizando um tratamento com as mesmas medidas
utilizadas na primeira distribuição. Aqui, os alunos estarão trabalhando com outra
forma de representação para a análise das mesmas medidas. Estaremos oferecendo
aos alunos uma diversidade de representações conforme (Vergnaud,1996a) e
verificaremos assim a mobilização desses conceitos.
Questão 3: A sua residência fica a que distância de Duplo-céu?
TABELA 13-Distância de Duplo-céu até a residência de 260 pessoas

Distância (km)

Nºpessoas
(fi)

(fac)

fi.xi

2

20

20

40

5

30

50

150

8

55

105

440

15

15

120

225

20

20

140

400

80

15

155

1200

130

19

174

2470

210

36

210

7560

260

37

247

9620

350

11

258

3850

500

2

260

1000

Total

260

Média =

26955

103,6 km

Mediana = 20 km
Moda =

8 km

Desvio padrão = 117,3
Coeficiente de variação = 113,2%
Q1 = 8 km
Q2 = 20 km

Q3 = 210 km
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4.3.2 Análise global dos dados apr esent ados no pr oblema – r esolução esper ada

Se no local existe uma pousada com 25 leitos, sua capacidade de ocupação
máxima é 25 × 7= 175 leitos/semana.Se os que ficam um dia não precisam de
hospedagens, então, a maior procura é por estadia de dois dias, conforme a Tabela
11 e ainda porque de acordo com os dados do problema a maior procura acontece
nos finais de semana, para esse período consideramos 50 leitos disponíveis(25 x2).
Com relação à distância da residência do visitante até o local, pode-se deduzir
da Tabela 13, que 33% das pessoas pesquisadas moram a mais de 200 km, distância
considerada nos meios turísticos como geradora da necessidade de hospedagem
(informação

supostamente

conhecida

pelos

alunos

graças

às

disciplinas

profissionalizantes que eles já cursaram). Considerando a estimativa de 200 visitantes
semanais para o local, fornecida como dado do problema proposto, pode-se esperar
que 33% de 200 (66 pessoas) poderiam necessitar de hospedagem por habitarem a
mais de 200 km.
Porém, o que deduzimos da TABELA 11 que representa o número de dias de
permanência no local, é que 158 pessoas, ou seja, 60,8% dos pesquisados,
manifestaram desejo de permanecer dois ou mais dias no local. Tomando-se como
referência a estimativa de 200 visitantes semanais, 60,8% de 200, isto significa
aproximadamente 122 pessoas desejando permanecer dois ou mais dias, fornecendo
assim uma estimativa do total necessário de leitos disponíveis para uma semana.
No entanto, a medida de tendência central que melhor representa esses dados
é a mediana, cujo valor é igual a dois dias e onde está a maior concentração, como
indicado pelos valores dos quartis (Figura 02), entre 1 e 3 dias. Excluindo os que
querem permanecer apenas um dia por não necessitar de hospedagem, observamos
na Tabela 11 que 45,8% (26,2 + 19,6) melhor dizendo, aproximadamente 46% dos
entrevistados manifestaram desejo de permanecer dois ou três dias no local. Assim,
avaliando a informação de que a maior procura é nos fins de semana, com o fato
apontado na pesquisa da concentração em torno de dois dias podemos dizer que a
pesquisa aponta para a necessidade de, no mínimo, hospedagens para (46% de
200)92 pessoas.
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Esse número de pessoas que consideramos mínimo, com base na
concentração dos valores apontados pelas medidas resumo, já está acima da
capacidade da pousada, que tem 25 leitos/dia. A demanda pode ser maior se
considerarmos a possibilidade de que todos os que manifestaram desejo de ficar dois
ou mais dias, 122 pessoas, conforme cálculo anterior, estejam no mesmo dia. De
qualquer forma, haverá excesso na ocupação sempre que mais de 25 das pessoas
que desejarem permanecer dois ou mais dias, estiverem no mesmo dia. Considerando
ainda a sazonalidade do turismo em épocas, como feriados e férias escolares,
podemos dizer que os dados da pesquisa apontam para a existência de demanda por
hospedagens na região.
Na análise da questão dois observamos que o valor declarado como disponível
para gastar sugere as faixas mais baixas de valores para as diárias em relação ao
valor das diárias praticadas no estado de São Paulo. Note que a melhor medida para
representar os dados, nessa questão é a mediana, cujo valor é R$ 321,50, gerando
um intervalo de variação com os quartis de Q1=182,50 a Q3= 467,70 para ser gasto
de acordo com a concentração em torno de 2 dias apontados na avaliação do número
de dias, incluindo gastos com a viagem. Esses são os valores correspondentes das
diárias praticadas em pousadas e hotéis de categoria simples. Portanto a pesquisa
aponta para demanda por hospedagem do tipo simples.
Na fase de resolução, pode-se identificar três etapas para a estratégia de
resolução a ser desenvolvida pelos alunos:
1ª Etapa:
Nessa fase inicial, os alunos lerão o problema colocado e poderão inicialmente
sentir necessidade de questionar a representatividade da amostra. Dessa forma,
observando que o local é visitado por 200 pessoas por semana, 800 por mês, poderão
apenas descobrir a porcentagem de pessoas pesquisadas:
800 100%
=
260
x%
X = 32,5 %
Ou usar o conceito de freqüência relativa (Fr):
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fr =

260
.100
800

fr = 32,5%
Para questionar a representatividade dessa amostra, não basta conhecer a
porcentagem de pessoas pesquisadas. Essa porcentagem é importante quando é
necessário dar maior credibilidade à pesquisa para o público leigo, segundo
Mattar(1999) um “fator psicológico”. Nesse caso, em que a pesquisa será usada para
a tomada de decisão sobre um investimento, o objetivo é fornecer dados tendenciais,
para serem somados a muitas outras informações que levarão à tomada da decisão.
O aluno precisa observar inicialmente de que forma foi obtida a amostra, ou seja, qual
foi o critério de amostragem utilizado. Conforme o enunciado, a amostra foi aleatória.
A população é finita. Poderá então, utilizar a fórmula :
n=

z 2 . p.q.N
e 2 ( N − 1) + z 2 . p.q

sendo n = 800; p = q = 0,5 (valor que minimiza o erro); e = 5%, Z = 1,96 teremos
então n = 260,

que está de

acordo com o que é praticado nas pesquisas de

mercado. Admitindo-se um erro máximo de 3% e intervalo de confiança menor,
melhora-se o resultado, porém aumenta o custo da pesquisa. De qualquer forma,
questionar a representatividade da amostra é muito importante para fazer a análise
dos dados, pois conforme Batanero (2001a) a idéia básica da inferência é de que uma
amostra proporcione “alguma” informação sobre a população de modo que aumente
nosso conhecimento sobre a mesma. A compreensão dessa idéia básica implica no
equilíbrio

adequado

entre

duas

idéias

aparentemente

antagônicas:

a

representatividade da amostra e a variabilidade amostral. A primeira sugere que a
amostra tem características similares à da população e que foi obtida com as
precauções adequadas. A segunda, que nem todas as amostras são iguais entre si.
Os alunos poderão não questionar a representatividade da amostra, por força
do contrato didático16. Presume-se que os dados fornecidos são corretos pois foram

16

Chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o
conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor. Esse contrato é um conjunto de regras que
determinam uma parte explicitamente, mas, sobretudo implicitamente, o que de uma maneira ou de outra,
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fornecidos pelo professor. Ainda assim, poderemos analisar outros aspectos da
resolução dos alunos como o tratamento estatístico dado à Distribuição de
Freqüências.
Dessa forma, outra maneira possível de iniciar a resolução do problema
colocado, ou continuar, caso tenham questionado a representatividade da amostra, é
fazendo uma representação gráfica ou tabular para cada variável envolvida. De
qualquer maneira, se não se souber a diferença entre dados discretos ou contínuos ou
a conveniência do uso de uma ou de outra forma, poder-se-á escolher gráficos ou
tabelas que representem um só tipo de distribuição para os dois casos, ou trocar os
gráficos, ou seja, escolher um tratamento contínuo, como se fosse discreto e vice
versa.
2ª Etapa:
Quando os alunos estiverem familiarizados com as informações que o
problema trouxe, estarão prontos para manipular os dados que consideraram
necessários. Deverão discutir e optar pelos procedimentos julgados adequados :
construir uma tabela, um gráfico, calcular a média, mediana, moda, desvio padrão, e
outros. Nessa fase começa a nossa análise do nível de mobilização dos conceitos que
serão necessários. Se essas opções, bem como os cálculos, estiverem corretos,
poderemos dizer que os alunos atingiram o nível técnico de mobilização desses
conhecimentos. Nessa fase, porém, eles poderão cometer erros de algoritmo, como
por exemplo no cálculo das porcentagens ou errar no cálculo das médias, mediana,
moda, ou de outras medidas, o que prejudicará a análise da situação por trabalhar
com valores incorretos. Na escolha de quais medidas calcular, os alunos não poderão
deixar de analisar os efeitos do desvio padrão na distribuição, já que podemos
encontrar distribuições com média e mediana iguais e diferentes graus de
variabilidade. Assim, os alunos não terão atingido nem mesmo o nível técnico. Loosen
y Cols17, citado por Batanero (2001a, p.90) notaram que muitos livros texto dão mais
ênfase à heterogeneidade entre as observações, do que em seu desvio em relação à
professor e aluno terão que prestar conta perante o outro. É muito importante levar em conta no contrato Didático a
parte referente ao conteúdo que é alvo do conhecimento matemático. Brousseau (1997, p. 31)
17
Loosen, F.;Lioen, M. y Lacante, M.(1985). The standart deviation: some drawbacks of an intuitive approach.
Teaching statistics, 791), 2-5.
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média. Um experimento realizado por esses autores com 154 estudantes do primeiro
ano de psicologia, com alunos que ainda não sabiam o que era dispersão, mostrou
que o conceito intuitivo de variabilidade se equipara a “não semelhança”, ou seja, a
quanto varia um valor em relação ao outro, mais do que em relação a um ponto fixo.
Isso justifica a necessidade de observar mais detalhadamente como os alunos
mobilizam os conceitos de variabilidade, a partir da escolha das medidas resumo,
separatrizes ou desvio padrão.
3ª Etapa
Com as informações adquiridas, apresentadas de forma clara e resumida,
através de gráficos ou de tabelas, o aluno deverá ser capaz de analisar os dados e
responder à questão colocada. Ou seja, os resultados da pesquisa sugerem que a
cidade de Duplo-céu tem demanda por hospedagens? Que tipo de hospedagem?
Deverá em sua análise levar em conta a informação da origem dos turistas. Se
eles vêm das cidades vizinhas, menos de 200km, os meios turísticos consideram que
eles voltarão no mesmo dia. Se de cidades situadas entre 200 km e 400 km ficam
pelo menos um dia. Segundo premissas consideradas nos meios turísticos, são
visitantes de fim de semana. Aqueles que vem de cidades a mais 400 km, certamente
ficarão mais dias para aproveitar melhor o custo do deslocamento. Se a demanda por
hospedagem existe, deverá ser analisado quanto as pessoas pretendem gastar, para
determinar a categorização do tipo de hospedagem demandada. Ou seja, será uma
pousada, um hotel categoria simples ou luxo?
Se os alunos chegarem às conclusões acertadas, sem interferência do
professor, então estarão no nível de conhecimento disponível, no que se refere aos
conceitos estatísticos envolvidos na análise exploratória dos dados. Segundo Robert
(1998), esse nível corresponde ao saber fazer o que foi proposto, sem indicações do
professor ou do enunciado do problema, ou seja, Saber procurar por si entre os
conhecimentos já estabilizados, aquele que pode ser utilizado. Mas, segundo a
autora, a adaptação necessária pode ser sugerida pelo professor ou pelo texto. O tipo
de ajuda solicitada determinará se o aluno tem esse conhecimento como mobilizável.
Retomando o já exposto no Capítulo 1, o conhecimento mobilizável é caracterizado
por um nível de fazeres em funcionamento mais amplo que um conhecimento técnico.
72

No problema colocado para os alunos não estamos pedindo para fazer
nenhuma representação especial, do tipo: faça um gráfico ou uma tabela! Não
estamos pedindo também que calcule medidas de tendência central ou de
variabilidade. Ele terá que mobilizar espontaneamente conhecimentos para encontrar
uma representação, qualquer uma que julgar adequada, e calcular as medidas de
tendência central ou variabilidade de acordo com a forma da distribuição escolhida e
com o objetivo da análise. Terá que decidir, por exemplo, se a média é ponderada ou
simples, ou ainda, se a variabilidade é melhor identificada pelo estudo da relação
média/desvio padrão ou mediana/quartis. Ou utilizar pequenas dicas que podem ser
suficientes, como dizer organize os dados para facilitar a análise, quando o aluno
não souber como começar. Se a partir desse tipo de interferência do professor o aluno
desencadear procedimento autônomo, podemos dizer que está no nível mobilizável de
conhecimentos desta noção de base: a distribuição de freqüências. Se for necessário
ao professor solicitar ao aluno que faça uma tabela ou um gráfico, então estará no
nível técnico de conhecimento. Nessa fase de análise, os alunos poderão cometer
alguns erros mostrando que não atingiram o nível mobilizável, como por exemplo,
confundir os conceitos de média, mediana e moda. Isso poderá indicar um obstáculo
epistemológico (Batanero, 2001a); um outro erro possível de ser identificado será
tratar a amostra como se fosse a população; não ser capaz de fazer uma efetiva
leitura da situação para transformar os dados contidos no texto em informações úteis
para a resolução do problema quando, por exemplo não efetuar o produto do número
de leitos que a pousada possui pelo número de dias que as pessoas pretendem
permanecer, para determinar a capacidade do hotel: 25 leitos em 7 dias poderá
oferecer 175 diárias. Nesse caso, os alunos considerarão que a pousada tem 25
leitos, farão a operação com o número 25, sem levar em conta o número de dias de
permanência considerado na questão. Os alunos poderão ter o conceito de
normalidade construído, porém mobilizá-lo fora do campo de problema considerado,
se admitirem normalidade na distribuição sem verificar se o fenômeno em estudo
ajusta-se ou não à curva normal. Ou seja, estarão mobilizando os invariantes com
suas representações em um campo de problemas para os quais a distribuição de
freqüência dos dados analisados não é simétrica. Acreditamos que esse tipo de erro
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deve-se a um obstáculo didático, como descrito por Brousseau (1986), porque nos
livros, em que geralmente as aulas se espelham, são fortalecidos os exemplos onde
se aplica a distribuição normal e poucos contra-exemplos. São tantos os exercícios
que resolve aplicando a Distribuição Normal, e tão poucos mostrando onde não se
aplica a normalidade, que o aluno acaba com a impressão de que tudo pode ser
resolvido com o auxílio de uma Distribuição Normal. Acreditamos ainda que terão
dificuldade para associar os resultados obtidos na amostra com os dados da
população de onde ela foi extraída, não conseguindo, portanto, estabelecer a relação
entre o real e a teoria que explica esse real. Dessa forma, eles não atingirão o nível
disponível, quando poderão aplicar os conhecimentos escolares em situação nãoescolar. Obstáculo didático criado também pela forma de ensino sugerida pelos livros
didáticos, conforme a discussão que fizemos no item 2.1.4 deste trabalho. Neles não
é pedido para os alunos fazerem transferências da análise da amostra para a
população de onde foi extraída, tratamento inferencial ou mesmo uma análise
exploratória elementar. Porém, para os alunos dos cursos de Tecnologia isso é
fundamental na resolução de problemas práticos de sua área de atuação.

4.4

Análise a post er ior i
Foram sujeitos do presente estudo doze alunos do terceiro semestre do Curso

Superior de Tecnologia em Turismo. A atividade ocorreu no final do segundo semestre
de 2003, no Centro Federal de Educação Tecnológica da cidade de São Paulo. Esses
alunos foram estudantes do componente curricular Estatística, oferecido em dois
semestres do curso. Dispostos em duplas, responderam ao teste aplicado. Foram
analisadas a produção escrita e verbal destas duplas.
Na análise dos protocolos, podemos categorizar os seguintes procedimentos
na resolução da questão colocada para os alunos:

74

TABELA 14 – Erros identificados durante a resolução do problema, em 6 duplas observadas

Categorização dos procedimentos

Nº duplas

1.Tratar a amostra como se fosse a população

4

2.Erro no conceito média/moda/mediana

3

3.Dificuldade no trabalho com unidades

2

4.Análise inadequada da variabilidade dos dados

5

5. Erro no cálculo de porcentagens

2

Vamos analisar cada um dos procedimentos, de acordo com o descrito no
nosso quadro teórico. Observamos que, em algumas situações, um erro pode gerar
outros. Conseqüentemente, o aluno que tratou a amostra como se fosse a população
terá

dificuldade

para

estimar.

Assim

vamos

discutir,

quando

necessário,

simultaneamente, os erros e suas imbricações, considerando o fato de que uma
mesma dupla pode ter cometido mais de um dos erros aqui categorizados.
Esclarecemos que as duplas denominadas por 1M,2M e 3M eram do período
Matutino e as duplas 1N,2N e 3N do período noturno.
4.4.1 Er r o 1 – T r at ar a amost r a como se f osse a população

De acordo com as etapas descritas no item 4.3.2 deste capítulo, o problema
proposto tinha um nível crescente de dificuldade na resolução e cada nível apontava a
necessidade do seguinte. A primeira etapa correspondia ao primeiro nível, que
corresponde à necessidade de mobilização de um conhecimento no nível técnico, nos
termos de Robert (1998), para os conceitos envolvidos. Ou seja, o desenvolvimento
adequado do problema até a segunda etapa denotaria a mobilização no nível técnico
para os conceitos de população, amostra e medidas resumo. E a forma de resolução
na terceira etapa definiria se o conhecimento era mobilizável ou disponível, conforme
descrito no quadro teórico.
Os alunos tiveram dificuldade na evolução da resolução. Apresentaram aqui
dois níveis de dificuldade:
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•

O primeiro deles foi referir-se à amostra como se fosse a população durante
todo o tempo em que foram observados na resolução da situação proposta.
Não foi observado na produção escrita e nem nos diálogos desses alunos,
qualquer manifestação de dúvida com as medidas (populacionais ou
amostrais) que utilizaram para os cálculos.

•

No segundo nível de dificuldade que estamos considerando, os alunos
avançaram um pouco mais no desenvolvimento da referida situação,
perceberam uma inconsistência nas medidas que estavam considerando,
ou seja, o problema informava que 260 pessoas foram entrevistadas no
período de um mês e que pesquisas anteriores mostram que 200 pessoas
visitam o local semanalmente. Mesmo não sabendo qual o tratamento mais
adequado, essa percepção despertou nos alunos a necessidade de buscar
mais conhecimentos, gerou discussões e reflexão sobre a questão, e, em
conseqüência, alguns atingiram um nível mais elevado na resolução do
problema, como descreveremos a seguir.

Das quatro duplas que confundiram população e amostra, a dupla 1N foi
categorizada no primeiro nível de erro, ou seja, referindo-se o tempo todo, à amostra
como se fosse a população, sem nenhum questionamento. Essa dupla não atingiu
nem mesmo o nível técnico de conhecimento para os conceitos de população e
amostra. As outras três foram categorizadas no segundo nível de dificuldade. Todas
tiveram dificuldade para estimar.

Apenas a dupla 2M evoluiu na discussão e na

reflexão. Assim, com uma pequena dica do professor conseguiu concluir
acertadamente considerando população e amostra, indicando uma mobilização desse
conhecimento no nível mobilizável. Descrevemos abaixo os procedimentos da dupla
1N.
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Figura 02 – Distribuição de freqüências construída pela dupla 1N

Observando a tabela construída, o aluno 2 declara:
Aluno 2. 45 pessoas 260 equivale a 17% da população visitante que gasta
entre R$ 500,00 e R$ 620,00.

Consultando a tabela de distribuição de freqüências elaborada por eles, nota-se
que o cálculo foi feito corretamente considerando as 260 pessoas entrevistadas,
porém a descrição não corresponde ao procedimento esperado, pois indicam 17% da
amostra e não da população. Para resumir os dados obtidos o Aluno 2 faz a
descrição:
Aluno 2. A permanência média é de 3 dias, equivale a uma

população de

26,15% dos entrevistados. O gasto médio deles é de 350,00 e é 19% da
população que visita, mas 17% dos visitantes gastam entre R$ 500,00 e R$
620,00.

Na primeira frase “26,15% dos entrevistados” está correto, na segunda frase,
estão se referindo aos resultados obtidos com os entrevistados, ou seja, à amostra e
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não à população que visita o local. Observamos que essa dupla às vezes se refere
corretamente aos entrevistados e em outras usam o termo população quando na
verdade estão se referindo à amostra e não apareceu nenhum questionamento sobre
a escolha dos valores considerados para os cálculos. Podemos dizer que eles não
observaram a diferença de tratamento entre esses dois objetos da Estatística, amostra
e população, apesar de que essa foi a única dupla entre as pesquisadas que observou
inicialmente que foi pesquisada quase 30% da população, e a consideraram uma
amostra representativa.
Identificamos aqui um possível invariante operatório, nos termos descritos por
Vergnaud(1995, p.178): “Se a amostra é representativa então dados amostrais podem
ser utilizados como dados da população”. Para esses alunos, após a verificação da
representatividade da amostra, esta pode ser considerada como população,
independentemente da variabilidade, margem de erro, e outras análises.
Como esses alunos não distinguiram população de amostra, não fizeram uma
discussão adequada que permitisse estimar sobre os dados populacionais, por
julgarem já os resultados populacionais. Por esse motivo é que consideramos que o
nível de mobilização de seus conhecimentos sobre inferência estatística e, por
conseqüência, sobre a distinção entre população e amostra, não é nem técnico.
Devido ao invariante operatório identificado, esses alunos não conseguiram fazer nem
mesmo as pequenas adaptações necessárias no conhecimento para fazer a análise
exploratória dos dados.
No segundo nível de erro considerado, os alunos observaram que tinham as
informações sobre o número de pessoas pesquisadas e o número de pessoas que
efetivamente visitavam o local. Sentiram dificuldade de lidar com as duas informações
e observamos em alguns de seus diálogos, abaixo descritos, uma curiosidade e até
certa ansiedade por não saber o que faltava para sentir que a solução era acertada.
Isso foi observado em três duplas e apenas uma, como já dissemos, evoluiu na
discussão e concluiu acertadamente considerando população e amostra.
A dupla 2N não considerou população e amostra e teve dificuldade na escolha
dos valores a considerar para os cálculos necessários:
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Aluno1. 200 pessoas visitam o local.
Aluno 2. Não é assim, 260 turistas no período de um mês. Então a entrevista
é de 260. 200 pessoas visitam no período de 7 dias. Tem uma diferença, 65
em cada uma das 4 semanas do mês. O perfil do visitante é aquele que a
gente estabeleceu, temos que confrontar com o que está acontecendo na
pesquisa e mostrar se vale a pena fazer um investimento ou não.
Aluno1. Vou fazer um quadro e colocamos a porcentagem.
Aluno2.A gente encontrou a porcentagem desse valor só que é de um mês,
gostaríamos de ver por semana.
Aluno1.Queria saber o que é que tem que fazer!

A dupla 3N também confundiu população e amostra. Podemos observar que
utilizaram para o cálculo da porcentagem do número de pessoas que manifestaram
desejo de permanecer dois dias, o número total correspondente à população visitante
semanal e não ao número total de entrevistados. Observe a tabela elaborada por eles
e a descrição do procedimento:

Figura 03 – Distribuição de freqüências elaborada pela dupla 3N

Na figura 03 acima notamos que, na tabela de distribuição de freqüências
elaborada pela dupla (3N), consta que 68 pessoas pesquisadas gostariam de ficar
dois dias. Para descobrir em porcentagem quanto isso representa, a dupla fez
((200x68)/100) quando o correto seria ((100x68)/260), pois 68 é o número de pessoas
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que permanece dois dias entre as 260 pesquisadas em um mês e 200 é o número
fornecido da população que visita o local semanalmente. Observamos nesse calculo
dois erros, um no tratamento amostra/população e outro no cálculo da porcentagem,
que será comentado posteriormente.
Essa dupla teve a percepção da dificuldade em associar população e amostra,
pois observou que havia uma diferença entre os 260 entrevistados e os 200 que
visitam o local por semana, mas não souberam dar saída para o impasse:
Aluno1. 260 entrevistados, mas numa semana comparecem 200 é da
amostra.
Aluno 2. Ou é pelos 200 que freqüentam?
Aluno1.Vai ter demanda ou não vai?
Aluno 2.Demanda até tem, quanto vai ser essa demanda? O que a gente.
como aplica, ai, queria chegar como que aplica aqui!

Podemos dizer que para essa dupla o conhecimento sobre inferência
estatística é técnico, mas poderia ter atingido o nível mobilizável se tivessem recebido
alguma ajuda, como a solicitada pela dupla 2M descrita abaixo. Essa dupla (2M)
também se deparou com a mesma dificuldade, solicitou ajuda e no final estimaram
considerando população e amostra:

Figura 04 – Tabela de distribuição de freqüências elaborada pela dupla 2M
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Aluno 1. Professora, a gente fez um monte de números e um monte de contas
e agora nós temos que achar uma solução. Amostra 260, a gente também
tem a demanda lá, 200 pessoas por semana. Como é que a gente faz?
P. Tem que trabalhar com as duas informações.
Aluno 1.Primeiro a gente justifica porque tem demanda, isso já é meio
caminho andado. Depois a gente justifica quanto tem que aumentar, 158
querem ficar que a gente viu.
Aluno 2.Vê quantos por cento deu os que querem ficar
Aluno 1.60% ficam. 60% querem ficar por mês. 800 vezes 60 dividido por 100,
480 querem ficar no mês. Dividindo por 4 igual a 120 por semana.Como só
tem 25 leitos, (120 – 25) deveria ter uns 95 leitos.

Nessa última observação do aluno 1 não foi considerado que se a pousada
dispõe de 25 leitos, então em uma semana terá 25 x 7 = 175 leitos disponíveis. Esse é
um outro erro identificado que discutiremos adiante.
Como essa dupla chamou a professora para esclarecimento acreditamos que o
fato dela ter respondido que deveriam trabalhar com as duas informações pode ter
sido a ajuda que precisavam para avançar na estratégia de resolução. Essa dupla foi
a que mais evoluiu no desenvolvimento da atividade, mostrando que atingiram o nível
mobilizável de conhecimentos sobre população e amostra, pois com uma pequena
informação fornecida pela professora “Tem que trabalhar com as duas informações”,
eles foram capazes de associar população e amostra.
Para melhor esclarecimento, resumimos no quadro abaixo os procedimentos
dos alunos no erro 1:
Dupla

Não percebeu
Diferença

1N

Percebeu
Não evoluiu

Percebeu
18

evoluiu

X

2N

X

3N

X

2M

X

Quadro 01 – Distinção entre população e amostra

18 “Evoluiu” significa que ao perceber a diferença entre os dados da amostra e da população os alunos discutiram e concluíram
considerando as duas informações.
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Observamos no erro categorizado como n.1

na Tabela 14, que os alunos

fizeram Tabelas e cálculos de medidas resumo com os dados da pesquisa,
considerando os 260 entrevistados. No estudo da demanda por hospedagens na
região, eles não associaram os dados da amostra com os dados da população de 800
pessoas de onde ela foi extraída. Dessa maneira, a análise exploratória para
levantamento de informações sobre as necessidades da região ficou prejudicada.
Acreditamos que o trabalho feito na sala de aula e a forma de abordagem dos
exercícios nos livros didáticos, utilizados por esses alunos, não favoreceram a
superação dessa dificuldade. Os livros trazem tabelas, informam que se referem a
uma amostra. Os alunos analisam, tiram conclusões sobre os dados fornecidos, mas
não é pedido para estimar para a população de onde foram extraídos os dados,
ficando subtendido que eles seriam capazes de fazer essa ligação quando fosse
necessário.
Um problema prático, no dia a dia de um profissional, não se limita à análise
dos resultados obtidos no estudo simples dos dados amostrais. Com a amostra o que
se pretende é fazer alguma inferência sobre a população alvo, estimando os
resultados. No caso do estudo de demanda turística, muitas variáveis são
consideradas e a análise estatística que aponte tendências é uma das variáveis mais
importantes a ser considerada.
Dessa forma, acreditamos que ter colocado os alunos numa situação real da
sua área de atuação, foi determinante para fazer um levantamento do que lhes faltava
na formação que deve capacitá-los para a resolução de seus problemas práticos,
permitindo relacionar a dificuldade dos alunos com a insuficiência dos exercícios
escolhidos para trabalhar em sala de aula, bem como a identificação do invariante
operatório do tipo: “Se a amostra é representativa, então os dados amostrais podem
ser utilizados como dados populacionais”. Essa identificação apareceu de maneira
muito clara nos procedimentos da dupla 1N, que verificou a representatividade dos
dados, e subtendido nos procedimentos das outras três duplas que não verificaram a
representatividade dos dados, por não ter ficado claro no decorrer do curso a
importância dessa verificação ou por força do contato didático, porém apresentaram a
mesma dificuldade em níveis diferentes.
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4.4.2 Er r o 2 - No conceit o de moda/ média/ mediana

Pudemos identificar uma certa confusão nos significados atribuídos aos
conceitos dessas medidas nos procedimentos dos alunos, como por exemplo na dupla
1N, quando o aluno 1 diz:
A média é para agrupados. A mediana é para intervalos.

Esse aluno acredita que se uma distribuição estiver com agrupamentos simples
deve-se usar a média como medida de posição e se a distribuição se apresentar com
agrupamentos em intervalos(classes) deve-se usar a mediana. Aqui observamos a
manifestação de um invariante operatório, do tipo “teorema-em-ação” que não é
verdadeiro: “Se a distribuição se apresentar com agrupamento simples(variável
discreta) então calculamos a média;

Se a distribuição se apresentar com

agrupamentos por intervalos, então, calculamos a mediana”.
A mesma confusão observamos nos diálogos da dupla 2N:
Aluno 1: Vamos colocar tudo que a gente tem. Ele prefere ficar em média um
dia, gastar aproximadamente 20 a 200 reais e reside entre 2km e

80 km da

localidade.

Curiosamente, esses alunos não calcularam a média, fizeram uma distribuição
de freqüências e os valores acima, correspondem aos de maior freqüência em cada
uma das Tabelas elaboradas por eles. Logo adiante, o aluno 2 afirma:
Esses valores que achamos, que a maioria quer ficar um dia, tem que
transformar em porcentagem.

No final da discussão, o aluno 1 diz “Vamos colocar no papel” e registram na
folha de resposta exatamente o que consta no diálogo acima.
A medida que tem por significado “a maioria” nesse caso19 é a moda e não
média. Além disso, essa dupla usou para análise apenas o critério da maioria, o que é
insuficiente, pois além da maioria, o resto pode ser significativo. Em uma análise
exploratória deveriam ser analisadas todas as medidas resumo.

19

Note que quando uma distribuição tem mais de uma moda, por exemplo, essa medida deixa de representar a
maioria.
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Observamos nos procedimentos desses alunos, que eles confundiram os
conceitos de média e moda, tal como descrito em Batanero (2001), quando comenta
que os termos matemáticos que designam esses conceitos têm um significado
preciso, embora este nem sempre coincida com o significado dos mesmos em
linguagem coloquial. Essa autora cita os trabalhos de Russell Y Mokros (1991)20 que
classificam em quatro categorias os significados incorretos atribuídos por estudantes à
palavra “média”: valor mais freqüente (confusão com o conceito de “moda”), valor
razoável (significado coloquial do termo), ponto médio (confusão com o conceito de
mediana) e algorítimo (significado restrito onde a média é vista apenas como seu
algoritmo de cálculo).
Essa confusão pode estar associada a obstáculos de origem epistemológica,
pois a compreensão de um conceito está intimamente ligada a maneira como foi
construído esse conceito historicamente. Assim, o conceito de média em sua origem
era único. Uma característica da atividade matemática, afirma Batanero (2001a), é
que uma vez encontrada a solução para um problema, logo se procura estender essa
solução a outros casos diferentes da situação concreta particular. Mas devemos
considerar também o fato de que cada problema concreto pode ter na aplicação dessa
generalização uma variação. Assim, é que a forma geral para o cálculo da melhor
estimação de um valor desconhecido, que conhecemos hoje como média aritmética,
foi pouco a pouco dando lugar à definição de outras medidas de posição central que
representam melhor algumas situações concretas do que a média.
Dessa forma, na vida diária encontramos a média nos meios de comunicação e
no ambiente profissional com aplicações e significados diferentes. O aluno que
construiu o significado de média no dia a dia ou no nível básico de escolaridade com
um significado particular, adequado para aquele processo, porém, que não
corresponda exatamente ao significado da média em outro campo de problemas, terá
dificuldade para trabalhar essas mudanças.

20

Russell, S. J. y Mokros, J.R.(1991). What’s Typical?: Children’s Ideas abut Average. In: D. Vere-Jones (Ed.)
Proceedings of the third International Conference on Teaching Statistics (voorburg, The Netherlnds: International
Statistical Institute), 307-313.
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O mesmo erro foi identificado em outra passagem no protocolo da dupla 3N e
pode estar associado à atribuição da característica de simetria total21 da distribuição.
Essa dupla por exemplo afirma:
Aluno 1. Nível de confiança para essas 200 pessoas, não, não é bem por ai! A
média é 2,5 dias.
Aluno 2. Considerando assim, o que é o sábado e o domingo? Um desvio
para cada lado, 2ª, 3ª... 5ª, 6ª. Se é 2,5 então eles chegam na sexta feira. Mas
não dá para comparar. Se a média é 2,5, então é quase 50% dessas
pessoas.

Na folha de respostas fizeram o gráfico da curva normal:

Na folha de resposta anotaram a conclusão que chegaram:
Concluímos

que

seria

viável

um

investimento

de

pequeno

porte

(classificaríamos como de 3 estrelas); descobrimos que mais de 50% dos
entrevistados permanecem mais de 2 dias ( 2,5 média).

Identificamos aqui outro invariante operatório do tipo “teorema-em-ação” que
nesse caso é falso: “Toda distribuição de freqüência pode ser modelada por uma
Distribuição Normal”
Poderiam verificar que a afirmação que fizeram não é verdadeira, apenas
somando na tabela de distribuição de freqüência que construíram (Figura 03, pág.69),
os valores acima de dois dias e teriam 51 + 17+ 22 = 90 esse valor é menor que 50%
de 260.
É possível que por acreditarem que média, mediana e moda têm sempre o
mesmo valor, como na distribuição simétrica, os alunos tenham admitido normalidade
na distribuição sem justificar.
21

Simetria total significa que a situação problema pode ser modelada pela Distribuição Normal.
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Conforme observado na análise a priori, isso pode acontecer devido à forma de
abordagem do assunto, tanto durante as aulas como nos livros didáticos. São muitos
exercícios trabalhando o conceito de Normalidade e poucos contra-exemplos, gerando
um obstáculo didático, conforme descrito por Batanero (2001).
Retomando a terceira dimensão de análise dos conteúdos a ensinar citada por
Robert (1998): Níveis de conceitualização, nos termos de Vergnaud(1996a),
reforçamos a necessidade de usar diferentes contextos e representações no ensino
de qualquer conceito matemático. Dessa forma acreditamos que os alunos estarão em
condições de aplicar no contexto profissional, em cada situação, o que pode e deve
ser utilizado para atingir os objetivos esperados.

4.4.3 Dif iculdade no t r abalho com unidades

O problema da forma como foi proposto exigiu dos alunos uma análise
exploratória dos dados fornecidos. Para a síntese que permitisse uma adequada
interpretação desses dados, na terceira etapa de resolução havia a necessidade de
reunir todas as informações para concluir, ou seja, o conjunto de dados conhecidos
deveria gerar

informações importantes para serem consideradas no estudo da

demanda por hospedagens na região citada. Observemos os procedimentos dos
alunos para posterior análise.
Da dupla 2N:
Aluno 1. Vou fazer o quadro e colocamos a porcentagem, a gente podia fazer
o desvio padrão.
Aluno 2. Ah! Meu, eu acho que não precisa fazer não. A gente encontrou a
porcentagem desse valor, só que é de um mês, gostaríamos de ver por
semana.
Aluno 1. Queria saber o que tem que fazer!
Aluno 2. 200 por semana, 25 leitos, 200 dividido por 25 igual a 12,5%.
apenas 12,5% das pessoas podem permanecer nos leitos por semana.

Quando deveriam ter feito 7 dias 25.7=175 hospedagens por semana.
A dupla 2M
Aluno 2. Vê quantos por cento deu os que querem ficar.
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Aluno 1. 60% ficam. 60% querem ficar por mês. 800 vezes 60 dividido

por

100. 480 querem ficar no mês, dividindo por 4 igual a 120 por semana. Como
tem 25 leitos, deveria ter 95.

Essa dupla também não efetuou o produto do número de leitos (25) da
pousada pelo número de dias de permanência para determinar a capacidade de
ocupação da pousada no período considerado.
Esses alunos não leram o enunciado completo. Não agruparam os dados do
enunciado de forma que esses dados se transformassem em informação útil para a
resolução do problema. Ficaram detidos no valor e não no significado da medida, não
observando as unidades de referência (leitos/dia x leitos/semana).

4.4.4 Análise inadequada da var iabilidade dos dados

Observamos que esses alunos não mobilizaram a idéia de variabilidade.
Conforme solução apresentada na análise a priori, essa distribuição é assimétrica,
sendo a mediana mais representativa dos dados e a variabilidade podendo ser
analisada através dos quartis.
O que esperávamos dos alunos nesse trabalho era uma análise exploratória
usando

conhecimentos

básicos

de

Estatística

que

apontasse

tendências

populacionais e servisse para a justificativa de investimento em pesquisa de demanda
turística mais detalhada na região.
Nenhuma das duplas fez uma análise adequada da variabilidade dos dados.
Por isso consideramos que o nível de conhecimento de cinco dessas duplas é apenas
técnico para as medidas resumo, pois fizeram o cálculo dessas medidas sem ter
construído em sua forma mais básica a idéia de variabilidade dos dados, dessa forma,
não souberam utilizá-las na análise. A sexta dupla 3M não encontrou nenhuma
estratégia de solução, portanto não tem sequer o nível técnico de conhecimentos.
Observamos nos procedimentos da dupla 3N, que do fato de o conceito de
media/mediana/moda não ter sido construído adequadamente, devido ao obstáculo
epistemológico citado, a análise da variabilidade que esses alunos tentaram fazer
ficou prejudicada. A mobilização do conceito de Normalidade (Distribuição Normal)
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não ocorreu de maneira adequada. Na evolução da construção do campo conceitual
envolvido os alunos fizeram ligações inapropriadas e não foram capazes de mobilizar
a rede de objetos matemáticos dentro de seu campo de validade. Dessa forma Robert
(1998) sinaliza a necessidade em termos de Níveis de Conceitualização segundo a
Teoria

dos

Campos

Conceituais

(Vergnaud,1996a),

considerar

os

diversos

conhecimentos importantes de uma mesma noção que se pode abordar de diversas
formas no decorrer da aprendizagem, isto é, numa diversidade de situações e de
representações. Nesse processo, a interação entre as noções a construir e as já
construídas é que levarão os alunos aos conhecimentos visados. Dessa forma, afirma
a autora, os exercícios e problemas de um nível sevem freqüentemente de suporte
para a compreensão dos teoremas no nível subseqüente determinando o grau de
complexidade na evolução da composição do campo conceitual em jogo.
Nesse caso, nossa pesquisa indica a necessidade do professor mobilizar a
construção dos conceitos de medidas de tendência central, analisando os níveis de
mobilização desses conceitos nos alunos (Técnico, Mobilizável e Disponível) com
atividades propostas segundo as categorias dos exercícios analisadas no capítulo 2,
item 2.3 desse trabalho, antes de passar para o tópico de Distribuição Normal.
Para a compreensão do significado das medidas de tendência central, faz-se
necessário a identificação do campo de problemas em que está o objeto de estudo
para optar-se pelo procedimento apropriado na situação. No protocolo da dupla 2M já
registrado na página 76 os alunos apresentaram o seguinte raciocínio: “480 querem
ficar no mês, dividindo por 4 igual a 120 por semana. Como tem 25 leitos, deveria ter
95.” Esses alunos não consideraram a informação dada de que existe maior procura
nos finais de semana. Não analisaram a variabilidade na procura por hospedagens na
região e utilizaram implicitamente para medida resumo a média como “necessidade de
obter uma quantidade eqüitativa a repartir para conseguir uma distribuição uniforme”
(Batanero, 2001, p.69), quando deveriam procurar a medida mais adequada para
“estimação de uma quantidade desconhecida” (op.cit.:68).
Acreditamos que o nível de dificuldade dos alunos objeto desta pesquisa é
acentuado pela falta de autonomia na resolução dos exercícios solicitados em sala de
aula. Creditamos essa dificuldade aos tipos de exercícios propostos em sala de aula,
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nas categorias 1, 2 e à inexistência de exercícios na categoria 4 (capítulo 2, item 2.3
deste trabalho). Observamos que a situação proposta, categorizada nesse capítulo
como categoria 4 cobra dos alunos essa autonomia necessária à resolução de uma
situação prática. Devido aos alunos estarem habituados com exercícios que sugerem
o caminho a ser seguido, não adquiriram a capacidade de analisar detalhadamente as
informações contidas no problema colocado.
4.4.5 Er r o no cálculo de por cent agens

Os erros aqui poderiam ser justificados por falta de atenção ou por falta de
conhecimentos de base. Procuramos observar se os erros se repetiam, mas o que
observamos é que os alunos às vezes acertam e outras erram, talvez por falta de
atenção. Observemos os procedimentos da dupla 1N:
Aluno 2 “ 39% permanece 1 dia, 26% permanece 3 dias”

Consultando a tabela de distribuição de freqüências elaborada, observamos
que 102 pessoas permanecem 1 dia, então 102 vezes 100 dividido por 260 igual a
39%; correto, mas 51 pessoas permanecem 3 dias. O mesmo processo de cálculo nos
dá 19,6%, portanto está errado o cálculo da dupla que afirmou 26%. Essa dupla, por
exemplo, deve ter cometido o erro por distração.
Já a dupla 3N verbaliza o cálculo errado:
Aluno 2. “68 é quanto de 260? A porcentagem?”
Aluno 1. “ 200 vezes 68 dividido por 100 ...”

Correto seria: 68 dividido por 200 vezes 100, fazer uma regra de três ou
calcular a freqüência relativa(fr = fi/n). Em outro momento o mesmo aluno faz o
cálculo mental correto:
“10% costumam não comparecer, se 158 passam mais de um dia, mesmo
tirando 10%, vai dar mais ou menos 16 ...”

4.4.6 Conclusão

Resumidamente, apresentamos abaixo a quantidade de erros identificados por
dupla. Esclarecemos que a dupla 1M construiu tabelas, fez o cálculo apenas das
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médias e concluiu sem justificativas pertinentes e a dupla 3M permaneceu todo o
tempo lendo e relendo a situação e não esboçou nenhuma estratégia de solução.

Dupla
1M
2M
3M
1N
2N
3N

Erro 1

Erro 2

X
X
X
X

Erro 3
X

X
X
X

X

Erro 4
X
X

Erro 5

X
X
X

X

Em Branco
X

X

Quadro 2 – Tipo de erros identificados por dupla

Nenhuma das duplas pesquisadas conseguiu resolver a situação problema
proposta completamente, da maneira esperada, ou seja, nenhuma das duplas atingiu
o nível disponível de conhecimentos nos termos de Robert (1998) para a resolução da
situação como um todo. Umas evoluíram mais que outras no desenvolvimento da
estratégia de resolução para o problema proposto e atingiram o nível mobilizável de
conhecimento. Outras sequer conseguiram começar a resolução. Os alunos não
conseguiram fazer a relação entre o real e a teoria que explica esse real. Um dos
motivos identificados para a dificuldade dos alunos, segundo pesquisas anteriores,
como as citadas por Batanero (2001a), deve-se a obstáculos didáticos criados pela
forma de ensino sugerida pelos livros didáticos que os mesmos estão utilizando, bem
como por falta de formação adequada dos professores nessa área. Outros obstáculos
são de natureza epistemológica, como é o caso da confusão entre média, mediana e
moda.
Os alunos fizeram poucas associações entre os conteúdos. Salvo os que
cometeram erros de algorítimo por falta de conhecimentos de base, ou não foram
capazes de desenvolver a questão(duas duplas), pois desses não pudemos avaliar o
desenvolvimento do raciocínio. A maioria (quatro duplas) demonstrou habilidade em
construir adequadamente gráficos e tabelas, bem como no cálculo das medidas de
posição. Isso indica que estes alunos mobilizam estes conhecimentos no nível
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técnico, o que é insuficiente para encontrar a solução do tipo de problema proposto. O
maior questionamento dos alunos foi: O que fazer com esses resultados? Esse
questionamento está implícito nas dificuldades apresentadas por aqueles que não
evoluíram além do nível técnico de conhecimentos, pois fizeram tabelas e gráficos,
calcularam medidas de tendência central, mas não fizeram a análise. O fato aparece
explícito em duas das duplas pesquisadas.
Após ter resumido os dados em forma tabular e calculado as medidas de
tendência central (procedimento seguido pela maioria), observamos as seguintes
colocações: Dupla 3N.
Aluno 2 “O que a gente... como aplica, ai, queria chegar como que aplica
aqui!”

Dupla 2N :
Aluno 1 “ Queria saber o que tem que fazer!”

Se os problemas propostos sugerem sempre o caminho a ser seguido, ou seja,
são do tipo: a) calcule ... b) determine...., o aluno não tem a oportunidade de sozinho
procurar a solução adequada. Esse tipo de exercício é importante para despertá-lo
para o uso das ferramentas estatísticas, mas, ainda que contextualizado, dessa
forma desenvolverá apenas o nível técnico de conhecimentos. Sabemos que a
análise e interpretação dos dados é a parte mais difícil para o aluno e a mais
importante no processo estatístico para se chegar a conclusões de valor para a
tomada de decisões. Há, portanto, que se trabalhar melhor, situações que levem a
construção dessas habilidades por esses alunos, por exemplo, propondo situações
problemas que permitam o funcionamento autônomo dos mesmos. No entanto, sair
de um exercício do tipo a) calcule ... b) determine... que trabalhe apenas o nível
técnico, para uma situação prática na área de atuação pode ser um salto muito
grande para os alunos. Uma situação intermediária, que trabalhe o nível mobilizável,
poderia ser composta de exercícios como sugerido por Magalhães e Lima(2004):
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Resolução:

freqüência relativa

a)

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

3

6

9

12

15

durabilidade

18

Gráfico 04– Durabilidade das baterias em meses

b) Observamos na tabela de distribuição de freqüências que com duração de o a 6
meses temos 7% das baterias. Logo, 7% de 1000, teremos 70 baterias.
c) Se ele perde 7% das baterias e vende 20% acima do preço de custo terá um lucro
de 13% do preço de custo.
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Observe que esse exercício trabalha o nível mobilizável de conhecimentos. Ele
pede um pouco mais que os conhecimentos no nível técnico, sugere o caminho a ser
seguido, mas sobram procedimentos para o aluno fazer sozinho.
Esse mesmo exercício poderia apenas apresentar a distribuição que representa
o desgaste das peças e solicitar uma análise em termos de viabilidade e lucro na
produção. Assim, ele estaria cobrando o nível disponível de conhecimento.
Acreditávamos que o projeto da disciplina transdiciplinar descrito no capítulo 4,
item 4.1 desenvolvesse autonomia de ação nos alunos, visto que o mesmo integra
varias disciplinas e exige deles a capacidade de lidar com uma situação-problema
semelhante a que poderão encontrar no dia-a-dia de um profissional da área de
Turismo. Como os alunos apresentaram dificuldades oriundas de obstáculos
epistemológicos e didáticos nos procedimentos de resolução da situação proposta,
similar a que já fizeram no projeto, sentimos a necessidade de uma reflexão sobre o
modo de condução desse projeto, para que se possa obter melhores resultados no
seu desenvolvimento. Levantamos algumas hipóteses que poderiam ser analisadas
nessa reflexão:
•

Os alunos tiveram a oportunidade de participar de apenas um projeto.

•

A postura do professor orientador pode não ter estimulado a autonomia
do aluno, quando determina tudo o que deve ser feito. Assim não é
tirado todo o proveito que se poderia obter na elaboração do projeto e
faz com que a atividade desenvolvida seja categorizada no nível 3 dos
exercícios que mencionamos no capítulo 2, item 2.3. Uma postura de
orientador-mediador poderia proporcionar aos alunos a oportunidade de
trabalhar com problemas no nível 4 de exercícios, da forma proposta no
referido capítulo 2 e exemplificada na situação problema de pesquisa de
demanda turística elaborada pelos sujeitos dessa pesquisa.

•

Não se trata de abandonar o aluno a sua própria sorte, mas de
estimular a sua capacidade de criar e encontrar soluções. Existe a
possibilidade de que a solução apresentada possa superar a
expectativa do professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve um caráter exploratório e buscou identificar o nível de
mobilização de conceitos estatísticos em alunos do nível superior, na resolução de
problemas práticos, na área de Turismo e Hospitalidade.
Nossa questão de pesquisa foi verificar se os alunos egressos do componente
curricular Estatística estão capacitados a utilizar/mobilizar de forma eficaz as noções
estatísticas de base para resolver problemas práticos de sua área de atuação.
Foram sujeitos deste instrumento de pesquisa seis duplas de alunos que
estavam cursando o terceiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Turismo,
de um Centro Federal de Educação Tecnológica, no final do segundo semestre de
2003. Nossa expectativa era de que os alunos encontrariam dificuldades e que,
analisando seus procedimentos de resolução, pudéssemos, à luz do quadro teórico
que escolhemos, encontrar justificativas para as dificuldades detectadas e maneiras
de trabalhar os conceitos envolvidos, de forma mais eficiente e eficaz.
Apresentamos assim um pequeno resumo dos trabalhos que fundamentaram
nossa pesquisa para, na seqüência, estudar os dados por nós coletados com base
nesses referenciais. Foram assim analisadas as produções orais e escritas de uma
situação-problema proposta aos nossos sujeitos, no campo da Demanda Turística.
Esta situação-problema está categorizada no “tipo 4” de exercícios descritos no
capítulo 2, item 2.3 deste trabalho. Dentre os diversos aspectos envolvidos
(interdisciplinaridade), consideramos apenas os relacionados com a aplicação da
Estatística.
Os sujeitos de nossa pesquisa eram alunos que tiveram Estatística Descritiva e
somente depois noções de inferência, e nossos resultados mostram que esse
procedimento não auxiliou na resolução de questões ligadas à prática profissional
desses sujeitos.
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Os erros identificados foram categorizados na resolução da situação-problema
proposta, segundo cinco categorias. Relacionamos esses erros a pesquisas anteriores
que os justifiquem e que proponham estratégias de superações para os mesmos. Foi
possível, pela análise do material produzido pelos alunos (oral e escrito), identificar
alguns invariantes na forma de conhecimentos em ação que poderiam estar na origem
de tais tipos de erros. Por exemplo, ao confundir conceitos de média e mediana
pudemos perceber que os alunos mobilizavam erroneamente o conceito de
distribuição simétrica, o que poderia ser explicado por um conhecimento-em-ação,
segundo o qual “toda distribuição de freqüências é simétrica” ou ainda “Toda
distribuição de freqüência pode ser modelada por uma Distribuição Normal”. Na
dificuldade com o tratamento de população e amostra identificamos um invariante
operatório do tipo “Se a amostra é representativa, então dados amostrais podem ser
utilizados como dados da população”
Observamos, como afirma Batanero (2001a), que os erros se repetem e
produzem regularidades. Quatro das seis duplas apresentaram a mesma dificuldade
de associar população e amostra. Nenhuma delas fez uma análise adequada da
variabilidade dos dados na situação, sendo que as outras duas duplas não esboçaram
procedimentos de resolução que demonstrassem a dificuldade encontrada, o que foi
por nós interpretado por dificuldade em todo o procedimento. Este fato é uma
indicação importante que merece um estudo aprofundado para melhorar o processo
de aprendizagem desses alunos.
Devido ao fato de que a Estatística está inserida nos currículos dos cursos
Superiores de Tecnologia, amplamente descritos em nosso trabalho, existe a
necessidade de não se fazer uma separação sistemática entre estatística descritiva e
inferencial, ou seja, de se trabalhar com os princípios da análise exploratória de dados
(Batanero, 2001a ; 2001b). No lugar da divisão clássica que normalmente se faz, os
resultados da pesquisa sugerem a necessidade de um tratamento paralelo, motivado
pela necessidade de solucionar problemas práticos da área de atuação dos alunos.
Existe no Brasil e em outros países tais como Portugal e Espanha, livros didáticos
para ensino superior que seguem esse enfoque da análise exploratória de dados.
Magalhães e Lima (2004) notam que no passado tratar uma grande massa de dados
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era tarefa muito trabalhosa, com a popularização dos computadores podemos analisar
grande quantidade de informações rapidamente com programas adequados. No
entanto os autores observam:
O computador possibilita uma automação que pode levar um indivíduo sem
preparo específico a utilizar técnicas inadequadas para resolver um problema.
Assim, é necessária a compreensão dos conceitos básicos da Estatística,
bem como as suposições necessárias para o seu uso de forma
criteriosa.Magalhães e Lima (2004, p.1)

Faz-se necessário ligar os conteúdos de forma a facilitar a construção dos
conceitos, bem como a sua adequada utilização (Vergnaud, 1996b). Por exemplo, o
conceito de freqüência relativa ( fr =

fi
) poderia ser trabalhado conjuntamente a
n

conceitos de porcentagem, de proporcionalidade, preparando para o conceito de
probabilidade, que deve ser apresentado e trabalhado em sua dualidade de enfoques
(Coutinho, 2001; Coutinho, 2002). Para tal, é necessário que o aluno compreenda que
a freqüência relativa pode estimar o valor da probabilidade do evento estudado.
Observamos que o conhecimento, historicamente, nasceu da necessidade.
Primeiramente tivemos um problema e depois procuramos a solução para ele. Dessa
mesma forma entendemos, como Batanero (2001b), que partir de uma situação
problema para o estudante não matemático deixa claro desde o primeiro momento a
aplicabilidade dos temas que se pretende apresentar. Frente às dificuldades
manifestadas pelos sujeitos dessa pesquisa, um caminho para melhorar as condições
didáticas para a construção de conceitos estatísticos e, por conseqüência, o nível de
mobilização dos conceitos pelos alunos é o de se alterar a abordagem dos conteúdos
matemáticos. Assim, de um enfoque clássico que passa pela definição, exemplos,
propriedades, exercícios de aprendizagem, exercícios de fixação, exercícios de
aplicação, forma trabalhada na disciplina que os sujeitos da pesquisa freqüentaram,
propomos a passagem para situações de aprendizagem organizadas com vistas ao
desenvolvimento dos níveis propostos por Robert (1998). Observamos que na
primeira maneira de trabalhar, a institucionalização (a formalização da teoria) é a
primeira parte do processo, o que segundo as pesquisas na área da Educação
Matemática, tem se mostrado ineficaz, seja para o engajamento dos alunos na
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construção de seus conhecimentos, seja para a construção efetiva desses
conhecimentos. O aluno deve assumir a posição de ator em vez de mero espectador.
Citemos um exemplo de como a organização didático-pedagógica das aulas
pode ser geradora de obstáculos didáticos na construção do conhecimento. Na
resolução dos exercícios de aplicação, o aluno sabe que se o tópico que está sendo
estudado é, por exemplo, média, então ele deve aplicar os procedimentos de média. E
se o exercício de aplicação cobrasse mais de um tópico, ele seria capaz de fazer?
Consideramos ainda, que devido à velocidade e o volume de conhecimento
produzido pela humanidade, o aluno precisa ser autônomo, precisa ter o
conhecimento disponível ou minimamente mobilizável para que, estudando um
assunto novo, os conceitos trabalhados durante a formação que recebeu sejam
suficientes para o desenvolvimento e para a resolução da situação que precisar
enfrentar. Esta é uma das dimensões de análise proposta por Robert: a dialética
ferramenta-objeto, teoria proposta por Douady (1986), e que não foi objeto deste
trabalho. Segundo essa autora o caráter ferramenta liga um conceito aos problemas
nos quais esse conceito é utilizado, assim como aos outros conceitos implicados
nesses problemas. Para vir a ser objeto um conceito deve ser liberado de seu
contexto de elaboração e de aplicação, ser descontextualizado para vir a ser objeto de
saber. “Do ponto de vista ferramenta, pode-se falar de um conceito mais como rede
de conceitos que gravitam eventualmente em torno de um conceito principal” (Douady,
1986, citada por Lemoyne, 1993). A noção de campo conceitual de Vergnaud (1986a)
mostra bem essas ligações, afirma a autora. Esta seria sem dúvida uma perspectiva
que se abre para aprofundamento desse nosso estudo.
Salientamos a importância das teorias por nós utilizadas como pano de fundo
para nosso estudo: a formação dos conceitos da forma sugerida por (Vergnaud,1996 a
Vergnaud,1996b; Vergnaud, 1998) e a organização dos procedimentos, da forma
sugerida por Robert (1998). A contextualização foi uma variável didática também
importante no desenvolvimento desse trabalho, ou seja, um tema surge com uma
situação problema da área de atuação do aluno, permitindo a ele praticar todos os
níveis de mobilização dos conhecimentos e todos os níveis de conceitualização
alcançados.
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A partir da necessidade de resolver a situação, o professor discute o processo
e, fazendo as conexões necessárias sem contudo resolver o problema para o aluno,
pouco a pouco vai orientando para a construção da autonomia na pesquisa de
procedimentos. O professor pode, por exemplo, mediar a construção do conhecimento
primeiramente em um nível técnico de conhecimentos para o campo de problemas
considerado, com exercícios da categoria 2, descritos no capítulo 2, item 2.3 desse
trabalho. Em seguida, a proposta de exercícios da categoria 3, é fundamental para
que o aluno possa atingir o nível mobilizável. Evolui em seguida para a proposta de
situações na categoria 4, que estimula o aluno a procurar, entre os conhecimentos
que adquiriu, aquele que trará a solução procurada, evoluindo assim para o nível
disponível de conhecimentos no referido campo conceitual.
Nessa fase de desenvolvimento, o aluno está preparado para um uso
autônomo dos procedimentos elementares, é possível introduzir o uso do computador
como ferramenta de cálculo, permitindo analisar um número maior de dados, sem
necessariamente recorrer as ferramentas da Estatística Inferencial, reduzindo a
necessidade de tratamentos amostrais Batanero (2002b).
As questões discutidas neste trabalho são conhecidas, ainda que de forma
implícita, pelos professores, e vêm sendo explicitadas de forma teórica em muitos
trabalhos científicos (Batanero, 2001; Silva, 2000 e outros). É exigência de formação
para as ocupações no mercado de trabalho, melhorando a empregabilidade dos
alunos dos cursos de Tecnologia (CNE/CEB nº16/99), ou seja, em termos práticos,
estamos propondo uma maneira de fazer com que o ensino tenha sentido para o
aluno, seja contextualizado, interdisciplinar, de maneira que o conhecimento esteja
disponível no seu repertório quando precisar.
Ao sair da escola, nossos alunos serão capazes de continuar aprendendo, e de
encontrar respostas para os problemas que aparecem na vida profissional, sabendose que enfrentarão muitas mudanças devido à evolução da tecnologia? Em alguns
momentos sabemos que terá que voltar à escola para se capacitar, mas em outras
poderá se desembaraçar com a formação recebida, se esta foi adequada.
Acreditávamos que o trabalho com a prática transdiciplinar que citamos no
capítulo quatro produzisse melhores resultados no processo de aprendizagem da
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disciplina Estatística, pois o projeto solicitado aos alunos podia ser classificado como
os problemas propostos na categoria 4 exemplificada no item 2.3 desse trabalho,
porém, não atingimos os resultados esperados. Somos levados ao seguinte
questionamento: Se a escolha da situação é boa, temos então um obstáculo didático?
Isso pode mostrar que não basta à situação ser cuidadosamente escolhida, a postura
do professor na condução da atividade também precisa ser analisada.
O estudo da abordagem dos conteúdos da forma explicitada nesse trabalho,
orientada pelo quadro teórico que utilizamos, deu novas perspectivas para o ensino
dessa disciplina. Sentimos necessidade da elaboração de uma seqüência didática que
propicie ao aluno todas as fases descritas para a construção de um conceito e
mobilização do mesmo, e o conseqüente estudo dos resultados obtidos quando da
aplicação de tal engenharia em um grupo com as mesmas características do grupo
pesquisado, ou ampliar a população para outras áreas profissionais. Uma outra
perspectiva é a validação estatística dos resultados, aplicando o estudo em uma
amostra maior e utilizando métodos estatísticos para a análise multivariada de dados.
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ANEXOS
Anexo 1

Questão proposta aos alunos

A arquiteta Regis (2002) projetou um Parque Ecológico para uma área de
140 063 m2 divididos entre uma ilha, uma gleba de mata ciliar e uma região de mata
rasteira, protegidas pelo IBAMA, definida como Área de Preservação Permanente,
localizada às margens do Rio Turvo à noroeste do Estado de São Paulo no Distrito de
Duplo Céu, município de Palestina, conhecida como as Cachoeiras do Talhadão. A
arquiteta informa em seu projeto que a região tem muitos atrativos, não possui infraestrutura para o uso turístico, mas está aberta ao público. Estima-se que 200 pessoas
visitem o local por semana, havendo maior procura nos finais de semana. A ilha
possui uma pousada com 25 leitos disponíveis. O projeto supõe uma parceria entre a
prefeitura local e um particular que se interesse pelo investimento na região.
Um empresário do setor hoteleiro, interessado no projeto da arquiteta, colheu
informações para analisar o perfil e conhecer as necessidades dos visitantes das
Cachoeiras do Talhadão.
No questionário da pesquisa encomendado destacou três questões de maior
importância para a tomada de decisões no estudo da demanda por hospedagens na
região, para análise detalhada:
1. Quantos dias você pretende ficar em Duplo-céu?
2. Quanto pretende gastar na cidade, incluindo gastos com a viagem e hotel (em
reais)?
3. sua residência está a que distância de Duplo-Céu?

Foram entrevistados casualmente 260 turistas no período de um mês, 65 em cada
uma das quatro semanas do mês. As respostas dadas por cada um dos turistas, a cada
uma das três questões, dispostas em um rol são as abaixo descritas:

i

Para a questão 1. Número de dias de permanência em Duplo-céu
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FONTE: o autor
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Para a questão 2.V
Valor disponível para gastar em Duplo-céu expresso em (R$)
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Para a questão 3.Distância da residência até Duplo-céu em Km
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Problema
Analise os dados sobre o perfil do visitante das Cachoeiras do Talhadão,
fornecido por essa pesquisa realizada de forma aleatória durante um mês, no local. O
que pode ser dito para auxiliar no estudo da demanda por hospedagem nessa região?
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Anexo 2

Protocolos

Transcrição da fita 3N (3ª dupla do turno noturno)
Viviane(1) e Antônio(2) Professor(P)
Inicialmente a dupla fez a leitura do problema, decidiram construir uma
tabela. (1) escreve e (2) faz a contagem da freqüência.
(1)

Número de dias de permanência

(2)

Vamos ver quantas pessoas querem ficar um dia

(2)

102 pessoas um dia

(1)

Soma tira a média

(2)

51 ficam 6 dias
17 ficam 5 dias
22 ficam 7 dias

(1)

Nisso, somando a quantidade de dias, a média é 2,5. Número de dias de

permanência por semana é 2,5. Dá para montar uma tabelinha, o que dá para a gente
fazer?Olha a outra questão, valores expressos, é a mesma coisa, pessoas e quanto
elas querem gastar. Só é de valor e tem milhões. O que a gente pode fazer é agrupar.
(2)

Como assim? Igual no primeiro?

(1)

Não, assim vai dar muita resposta

(2)

Cê fala, somar coluna por coluna?

(1)

Pode agrupar em classe em vez de ficar fazendo de 1 por 1, tipo assim, em vez
de fazer 3 pessoas igual a 20, vai dar uma classe. Agrupar entendeu, acho que
vai ficar mais fácil. Vamos perguntar?

(1)

Esse aqui professora, o 2, porque é assim, se a gente for fazer igual no 1...

(P) O que vocês fizeram no 1?
(1)

Tirou uma média, a gente achou a média de dias que as pessoas ficam. Só que
lá era menos.

(2)

Por enquanto a gente pega os dados? Ai depois a gente vai dar respostas,
analisar o perfil do visitante, né? E quais atitudes eles podem tomar?
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(P) Depois que vocês terminarem isso que estão fazendo olhem e respondam: Será
que tem demanda por hospedagens? Se tem demanda, justifiquem porque tem, se
não tem, porque não tem.
(2)

Se tem uma certa demanda, vamos supor, assim, quantos leitos deveria ter o

hotel mais ou menos? É assim que é para fazer?
(P) O tipo de análise é com vocês.
(1)

Então, aqui se a gente for fazer a mesma lógica do primeiro, vai dar muito

trabalho, a gente podia agrupar?
(P) É uma idéia.
(2)

Então vamos agrupar de quanto? 20 em 20, 30 em 30?

(1)

Melhor de 50 em 50

(1)

Vamos de 50|--- 100, repete 100, vai dar muito mais que 10 classes.

(2)

De 100 em 100?

(1)

Porque é 1000 aí vai dar 10 classes.

(2)

Melhor né?
Agora eles estão contando a freqüência.

(3)

Vamos somar para ver se bateu.

(1)

Soma e divide por dois a classe

(2)

Tira a média
Estão fazendo o produto para o cálculo da média ponderada.

(2)

A gente vai dividir por 260 ?

(1)

é

(2)

Deu 320,70

(1)

Nossa que pouco.

(2)

Vamos para o próximo

(1)

Esse com certeza a gente vai agrupar. Acho que de 40 em 40 tá bom.

(2)

De 50 em 50

(1)

Acho que vai dar 10 classes certinho
Estão contando a freqüência

(2)

De 150 a 200
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(1)

nenhuma

(2)

200 a 250, é maioria

(1)

Outro nulo

(2)

Vamos fazer a média

(1)

É, a média
Estão contando o produto para o cálculo da média com os dados agrupados.

(1)

Agora tem que dividir por 260

(2)

Olha, 140 pessoas moram pertinho.

(1)

Elas não vão pernoitar, não compensa, elas querem gastar pouco e vão de bate

e volta. Aí tem uma correlação de as pessoas que responderam quanto elas
gastariam e quanto tempo elas ficariam. As que ficam mais tempo é as gastariam
mais, a gente pode fazer uma correlação assim.A maioria fica um dia, não é
vantagem. Agora aquele dado, 200 pessoas por final de semana...
(2)

Por semana, não por final de semana.

(1)

Vamos dividir 200 por 7, só pra ver. Média de 28 pessoas por dia, sendo que

final de semana tem maior aglomeração. A gente podia fazer por gráfico.
(2)

Pra dar uma resposta melhor.

(1)

a média deu 2,5, isso não quer dizer que se a maioria quer ficar um dia não

compensa.(aqui estão associando média com moda) Não dá para juntar tudo, média
de dias mais gastos mais distância? Naquela pousada tem 25 leitos, pelo menos nos
finais de semana vai ficar tudo ocupado. Como é aquele lance que a gente faz para
ver número de pessoas com 95% de confiança?
(2)

Erro padrão da média?

(1)

260 entrevistados, mas numa semana comparecem 200.
Professora?

(1)

a gente quer descobrir o erro mínimo dessa média de 2,5 para as pessoas que

freqüentam no final de semana. Um intervalo de confiança, para saber se vale a pena.
(2)

A gente descobriu que 140 pessoas moram até 50 km por isso que a maioria

quer ficar um dia só. Não vale a pena o investimento, mas der repente no final de
semana! A gente começou a cair em contradição, a pousada tem 25 leitos,
abasteceria, mas pode faltar no final de semana.
vii

(1)

A média é 2,5 dias, não é ruim, para o final de semana está ótimo.

(P) Tá, e daí?
(2)

Para descobrir quantas pessoas vão no final de semana a gente achou que o

melhor seria achar o erro padrão ou intervalo de confiança da curva.
(P) Se vocês acham que dá para fazer assim, façam e concluam.
(1)

Só que se tivesse outro empreendimento de mais 25 leitos, já não seria

conveniente.
(P) A pergunta é falta ou não falta hospedagem?
(2)

Aí a gente quer descobrir se no final de semana falta.

(1)

Falta com certeza.

(2)

Esse seria o caminho certo?

(P) Vocês tem que justificar!
(1)

Esse é que o problema!

(P) Dê mais uma olhada nos dados que vocês têm, vê se vocês descobrem mais
alguma coisa?
(2)

Se pegasse pelos 260 e não pelos 200 que deu no começo. Pelos 260 da

entrevista.
(1)

é da amostra

(2)

Ou é pelos 200 que freqüentam?

(1)

Vai ter demanda ou não vai?

(2)

Demanda até tem, quanto vai ser essa demanda? O que a gente... como aplica,

ai, queria chegar como que aplica aqui?
(1)

Nível de confiança para essas 200 pessoas, não, não é bem por aí! A média é

2,5 dias.
(2)

Considerando assim, o que é o sábado e domingo? Um desvio para cada lado,

2ª, 3ª, 5ª, 6ª . Se é 2,5 então eles chegam na sexta feira. Mas não dá para comparar.
Se a média é 2,5, então é quase 50% dessas pessoas.E 68 é quanto de 260? A
porcentagem?
(1)

200 vezes 68 dividido por 100 = ?

68 passam dois dias, tem os que passam 3, o número de leitos da pousada não
atende esse número. Mais de 50% das pessoas passam mais de 2 dias.
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(2)

Mesmo considerando que 10% costumam não comparecer. Mesmo tirando

esses 10%, se 158 passam mais de um dia, mesmo tirando 10% vai dar mais ou
menos 16. Vale a pena ter essa posada e mais uns 100 leitos. Mas a conta para
chegar a isso...
(1)

Mas que a demanda vai ser muito maior que os 25 leitos, isso vai.

(2)

Com relação a média, mais de 50% vão passar mais de um dia.Gastos, vamos

pegar acima de 100,00 onde encaixaria?
(1)

a média é de 320,00

(2)

Quem gasta mais de 200,00 é também maioria.
Transcrição da fita 2M (2ª dupla do turno matutino)
Vanessa(1), Rodrigo(2) Professor(P):

(P) Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem.
A dupla fez a leitura do problema.
(2)

Vamos somar os totais?

(1)

Professora é para fazer a média?

(P) Olhem os dados, veja o que estão perguntando e vejam o que vocês acham que
devem fazer para responder.
(1)

Pegaram uma amostra de 260 pessoas, aí, tem mais procura nos finais de

semanas.
(2)

Nenhuma fica 4 dias.

(1)

O perfil é maioria que fica só um dia, então a gente tem que atrair essas pessoas

para elas ficarem mais. Porque olha, elas gastam menos!
(2)

É a maioria mora perto.

(1)

E agora?
Estão lendo de novo o problema.

(1)

Estes aqui não ficam hospedados em nenhum lugar, o que a gente pode fazer?

(2)

Atrair esses que moram a 2km, 8km, não adianta. Mas eles estão perguntando

demanda por hóspedes.
(1)

Como chama o lugar?

(2)

Cachoeiras do Talhadão.
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(1)

Também, sabe o que agente pode fazer né?

(2)

O que?

(1)

Montar uma tabela. Ai a gente vê pela quantidade a demanda. Quer anotar?

Professora? É uma dúvida, quem fica 1 dia são 102 pessoas, quem é o xi para a
gente?
(P) O número de dias que as pessoas estão ficando.
(1)

Ah! Risadas.
Vamos fazer xi vezes fi e a somatória. Calcular a média.
A média deu 2,42. Coloca fa(freqüência acumulada para a gente calcular a

moda.. Então a moda, não, a moda quando não tem intervalo, ela é o maior número.
Então é esse aqui ó, mo= 102. Vamos fazer o desvio padrão. Xi menos a média ao
quadrado.
(2)

Então média 2,42 e desvio 0,34.
Foram para a questão seguinte.

(2)

E se a gente fizesse assim: 20 aparece 3 vezes.

(1)

Vamos perguntar? Professora, aqui não pode fazer igual a gente fez o outro, por

exemplo: gastam 20,00 são 3 pessoas, ao invés de fazer intervalo?
(P) No outro vocês fizeram intervalo?
(1)

Não, no outro não.

(P) Porque vocês não fizeram intervalo nele?
(1)

Porque achamos que era mais fácil que agrupar.

(P) Só por isso?
(1)

Talvez porque não vimos que poderia fazer por intervalo.

(P) Ta, e aqui, porque vocês viram que poderia fazer por intervalo?
(1)

Pela diferença maior de números.

(P) Então?
(1)

Ah! Meu, do outro jeito seria mais trabalhoso, então vamos fazer de intervalo.

Professora qual a fórmula para achar o número de classes?
A professora fornece uma das fórmulas.
(1)

A diferença de intervalo 112
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Estão contando para montar a tabela.
(1)

130 já está em cima não conta em baixo.
Agora a gente vai ver a média.

(2)

Tem que calcular xi.

(1)

É, 130 menos 20 divide 2 igual a 55. 240 menos 130 divide 2 igual 55. Tá dando

tudo 55, o que a gente fez errado? Risadas.
Professora? Pode acontecer isso? Ta dando o mesmo xi para todos, o ponto médio!
(P) Se vocês fizeram o que você falou não vai dar 55.
(1)

Porque?

(P) Então faz aí, o ponto médio.
(1)

Ah! É mais, a gente estava fazendo menos.

(2)

Por isso que não dava certo!

(1)

Pronto, vamos achar a média, fala aí os números.
Professora precisa colocar a conta aqui?

(P) Deixa indicado o que vocês fizeram.
(1)

Vamos continuar.
Professora? O que pode auxiliar no estudo da demanda e quais são os dados

que você levanta, para depois fazer um estudo sobre esses dados, é isso?
(P) Isso, para ajudar a responder se tem demanda por mais hospedagens ou não, o
que vocês fariam?
(1)

A gente fez um monte de números e um monte de contas e agora nós temos que

achar uma solução. Bom, vamos tentar.

Amostra 260 a gente também tem a

demanda lá, 200 pessoas por semana. Professora, como é que a gente faz?
(P) Tem que trabalhar com as duas informações.
(1)

Primeiro a gente justifica porque tem demanda, isso já é meio caminho andado.

Depois a gente justifica quanto tem que aumentar. Uma das argumentações é que as
pessoas que ficam um dia poderiam ficar mais.
(2)

Não ficam porque não tem leitos.

(1)

Iam gerar mais economicamente, elas iam gastar mais. Igual ao Risort em

Campinas, as pessoas moram perto, mas as pessoas vão e ficam lá.
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(P) Vocês vão analisar por isso que está ai. Pode acontecer isso que vocês falaram,
mas vocês vão analisar por esse tanto de gente que falou que quer ficar no,local.
(1)

É 158 que a gente viu

(P) E daí?
(2)

Vê quantos por cento deu os que querem ficar.

(1)

60% ficam. 60% querem ficar por mês. 800 vezes 60 dividido por 100, 480

querem ficar por mês. Dividido por 4 igual a 120 por semana. Como tem 25 leitos,
deveria ter uns 95 leitos.
A justificativa que a dupla escrever no final da folha de resposta foi:
“ Com base nos dados obtidos, verificamos que é necessário o aumento do
número de leitos disponíveis, pois ao mês, visitam o local 800 pessoas,
muitas não ficam, acreditamos que não somente pela proximidade da
residência, mas por falta de acomodação.

Para satisfazer a pesquisa com 260 pessoas ao mês, verificamos o aumento
necessário de 15 leitos. Já para a demanda que o local possue de 800 pessoas por
mês, com 60% destes, querendo ficar no local podemos concluir um aumento de 95
leitos. A média de dias que as pessoas se hospedariam será de aproximadamente 2
dias, gastando um valor médio de R$ 338,15”.
Transcrição da fita 3M
Ivete (1), Márcia (2), Observador (O) e Professora (P):
(1)

Professora, explica aqui o que é que é para fazer, a gente não está entendendo.

(quando elas chamaram a professora, já se passara muito tempo do começo da
atividade. Observamos que elas liam ,reliam e não conseguiam fazer nada.)
(P) Vocês leram a situação?
(1)

Lemos.

(P) Tem três tabelas, número de dias, quanto as pessoas querem gastar e distância
que as pessoas moram do local, certo? Com essas informações, o que vocês podem
fazer para ajudar no estudo da demanda. Vejam se é preciso ou não de mais
hospedagens no local.Olhem as informações que foram dadas aí, quantas pessoas o
local recebe por semana? Lá tem uma pousada, quantos leitos têm a pousada? Por
essas informações será que precisa de mais hospedagens? Isso que vocês vão tentar
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descobrir no final da análise. Claro que o estudo da demanda, envolve outras
informações, mas, no que essas informações poderão ajudar no estudo da demanda?
(1)

Agora clareou mais, se recebe esse tanto de pessoas...

(2)

Bom, mas nem todos vão dormir lá, né?

A gente responde por escrito professora?
(P) Isso.
(2)

E agora, como é que faz?

(1)

Você trouxe calculadora? Tem que usar.

(2)

Deixa quieto, deixa quieto.

Ele entrevistou 260 (fez outra leitura)
Tem gente que fica um dia gata 20,00
Tem gente que fica um dia gasta 40,00
Mas tem gente que fica um dia e gasta 400,00
As pessoas que moram mais distantes, são as que ficam 7 dias. Elas gastam
combustível, por isso vão ficar mais.
(1)

Acho que para saber não é preciso fazer cálculos e só escrever.

(2)

Pra saber a média, quero saber qual a média que eles gastam.

(1)

E o perfil, qual o perfil?

(O) Acabou?
(2)

A gente só explicou

(O) Vocês fizeram as médias?
(1)

A gente apagou?

(O) Não, tem que deixar tudo para ela ver o que vocês fizeram. E qual a conclusão?
(1)

Que tanto apaga esse papel, daqui a pouco rasga!

Entregaram com a seguinte observação:
Ao analisar a média de gastos das pessoas podemos perceber quanto padrão social
ela está incluída.
Ao analisar a distância podemos perceber o quanto a pessoa percorreu para chegar
ao destino e avaliar o tempo de estadia e permanência.
Avaliação da capacidade de carga, da hospedagem o que podemos perceber é que o
número de leitos é incompatível com a quantidade de pessoas. A infra –estrutura
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aumentando o número de leitos. Avaliar como podemos criar outros tipos de
hospedagens como campings.
Transcrição da fita 1N
Angelo (1), Libércio (2), Observador (O) e Professora (P):
(1)

Vamos calcular K com o critério da raiz.

(1)

O que determina o intervalo de classe agora?

(1)

É o maior valor do rol menos o menor dividido por K.

(2)

Então vai ser... isso está dando menor que um, isso não está certo não!

(1)

O que a gente vai fazer aqui?

(2)

Você não pode ajudar não?

(O) Não
(2)

Caramba, não está certo isso não, ajude a gente, estamos no caminho?

(O) O que vocês fizeram?
(2)

Pegamos intervalo de um dia. Depois nos lembramos que temos que determinar

K. Como a amostra é maior que 25 é a raiz de K. A raiz de 260 é 16,12.Para achar o
intervalo fizemos o maior menos o menor valor dividido pelo K, nos deu 0,3722, então
o intervalo é 0,3722?
(A professora se aproxima)
(1)

E agora professora?Nós agrupamos, só que agrupamos errado.

(P) Você dividir um dia em 0,3722, resolve o que?
(2)

Pois é não dá nada!

(P) Então o que é que você faz?
(2)

Aumento o intervalo?

(P) Quando eu faço intervalo e quando eu não faço intervalo?
(2)

É isso que eu estou tentando lembrar!

(1)

Eu faço intervalo quando a mostra é muito grande.

(P) Só quando a mostra é muito grande?
(1)

Não, quando os dados são muito, muito... como esse aqui o segundo exercício.

(2)

Então vamos lá vamos fazer o óbvio, vamos fazer a quantidade de 1, 2, 3...

quantas pessoas querem ficar um dia, 2 dias, 3 dias. Ângelo conte aí.
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Bom com isso aqui a gente conseguiu determinar a média de permanência de 3 dias,
pelo histograma da para agente determinar o fluxo. Se a gente cruzar esse histograma
com outros dados, tipo de renda, dá para chegar numa informação mais precisa. A
gente pode fazer isso para renda e para distância.
(P) O que é esse 760 aqui?
(2)

É a somatória de xi.yi para calcular a média.

(P) Ah, ta!
(2)

Só que isso é aquele tipo de média burra, do tipo , um come 10 ovos outro como

1 a média é 5 e a gente quer fazer a moda e o desvio para tirar esse problema aí.
Certo professora?
(P) Vocês são os empresários e tem que resolver se tem ou não tem demanda por
hospedagens nesse local.
(2)

Tá bom, o dinheiro é meu? Eu penso mais.

(1)

Então escreve aí no canto, média de permanência 3 dias, maior grupo de

permanência 1 dia.Só para dar oportunidade para o cara (empresário citado no
enunciado) analisar se tem ou não ocupação no local.
(2)

Vamos fazer de novo esse troço para despesas.

(1)

20 reais 3 pessoas

30 reais 2 pessoas
40 reais 4 pessoas
(2)

Pode botar no excel não?

(1)

Vamos somar para ver de dá 260.

(2)

260. Vamos fazer a média.

(1)

A gente podia fazer intervalo de 1 a 60.

(2)

Não dá não, temos que ir até 1000.

(1)

Vamos de 20 a 120

(2)

Não, 20 a 140

500 a 620.
(2)

Acho que nós erramos aqui, exclui de um inclui no outro,conta.

(1)

Pronto agora vamos calcular a média.
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A gente já tem a média de gastos. A gente tem que dar a resposta, do que pode
auxiliar no estudo da demanda. Já temos a média de permanência, maior grupo fica 1
dia e a média de gasto local 350,00, certo, o grupo que mais gasta é o grupo que
gasta 140,00 a 260,00, é a maior quantidade de pessoas.É a moda que vai dar qual
grupo certinho, o valor mais médio de gasto. 57 pessoas gastam entre 140,00 e
260,00.
(2)

Que da 11200,00, só que 45 pessoas gastam de 500,00 a 620,00, que dá um

total de 25200,00. Entendeu? A faixa interessante para nós é essa aqui, que tem um
maior gasto total final. Ou seja, é um numero menor de pessoas que gastam mais.
Agora a minha dúvida: Essa faixas aqui está em qual permanência?
(1)

Você concorda comigo que a pessoa que falou que gasta 20,00 é a mesma que

falou que fica 1 dia? Então as faixas são iguais.( comparadas com os dias de
permanência?) Esse é um dado que a gente pode colocar aqui que vai ajudar: A
classe que mais gasta, o grupo que mais gasta, 47 pessoas.
(2)

47 não, é 45 pessoas.

(1)

Tá, o grupo que mais gasta é 57 pessoas de 140,00 a 260,00.

(2)

Não

(1)

Calma,

(2)

Não é o que mais gasta...

(1)

Calma, o grupo, pessoas, quantidade de pessoas que mais gasta está na faixa,

porém, o grupo que mais da renda são 45 pessoas entre 500,00 e 620,00. São dados
diferentes.Isso é interessante para o cara.(empresário do setor hoteleiro citado na
questão).
(2)

A faixa de gasto maior é de 140,00 a 260,00.

(1)

A gente já sabe por permanência que a média é 3 dias, o maior número de

pessoas fica um dia, gasto: média é de 350,00 o grupo que mais gasta é 57 pessoas
que gastam de 140,00 a 260,00, mas o grupo que mais dá renda são 45 pessoas que
gastam entre 500,00 e 620,00. É um grupo expressivo e agora vamos partir para o
terceiro dado, que é distância.
(2)

Isso.

(1)

Vai precisar fazer intervalo também.
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(2)

Vai falando, Ângelo.

(1)

20 pessoas 2 km

(2)

É nativo, é aqueles que gastam 20,00 reais.

(1)

20 km 20 pessoas ...

(2)

Vamos dividir por classes?

(1)

São poucos dados

(1)

Agora vamos fazer a média dos dados agrupados, é ponderada.

(2)

103,67 deu, só que isso não é expressivo.

(1)

A mais expressiva, a maior freqüência é quem está a 8 km, 55 pessoas.

(2)

De cara, a grosso modo, de 210 km a 260 km tem 73 pessoas. É significativo.

(1)

Exatamente.Considerando que daqui pra a frente já compensa o cara pernoitar

lá.
(2)

Até que 260 km eu faço quando viajo.

(1)

Mas a gente é pobre, isso é para pobre, rico vai e não volta, fica lá comendo.

(2)

A grande massa que visita essa localidade, vejamos 39% ficam um dia. Ângelo

coloca aí o que temos para analisar:
Permanência: o gráfico diz que 39% permanece um dia, média 3 dias. Maior
freqüência de permanência 1 dia. Três dias, equivale a 26% da população que visita,
26% da população permanece 3 dias.( verificar como foi calculado isso, 26% da
amostra ou da população?) A pousada tem só 25 leitos.
(1)

Eu acho, pra mim, para ajudar o cara nesse estudo é o quê? Existe uma média

de permanência de três dias. Se ele construir um hotel, terá uma média de
participação das pessoas de três dias.
(2)

Sim, e quantos leitos ele precisa disponibilizar?

(1)

Calma, calma... A maior ocupação é de um dia, mas ele tem uma média de 3

dias. O gasto médio local é de 350,00. Sendo que um grupo expressivo, gasta de
500,00 a 620,00. Ou seja o pessoal gasta dinheiro no local. A distância média 103 km,
40% das pessoas estão acima da distância média percorrida,ou seja vão ocupar o
hotel. Existe uma chance de 40% das pessoas que visitam, ficarem no local ( Não é
das pessoas que visitam, é das pesquisadas) .
(2)

To entendendo, continua.
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(1)

Ou seja é interessante montar um hotel.

(2)

Espere um pouquinho, se eu sou um investidor, eu quero mais números.

(1)

Calma, se você é um investidor, você não vai contratar dois estudantes de

Estatística do terceiro semestre do curso de Turismo. Ta bom esse raciocínio ou não?
(2)

Tá, mas vamos juntar mais, eu não estou com pressa.

(1)

Eu também não, mas eu quero saber isso aí, a gente já tem os dados suficiente

para fazer!
(2)

A é?

(1)

é

(2)

45 pessoas 260 equivale a 17% da população visitante que gasta entre 500,00 e

620,00 que me dá 25800,00. Essa média 350,00 ela está por aqui, 350,00 é mais ou
menos 50 pessoas, são 17500,00. a média que gastariam nessa pesquisa 50 dividido
por 360 é 19%. Um universo de 50 pessoas 19% da população visitante, certo?
(1)

Errado.

(2)

Porque não?

(1)

Porque essa média que você está fazendo é simples, não é ponderada para

grupo. Essa não é mediana, mediana

daria de intervalo. A gente não calculou

mediana do intervalo. A média é para agrupados. A mediana é para intervalos. A
média é 350,00 mas a gente não o intervalo.
(2)

Olha, nos temos que chegar num consenso. Eu diria o seguinte. 260 dividido por

73. A maioria 73 que é 28% dos visitantes estão entre 210km e 260km distantes. Eles
poderão ir e voltar, mas eles não vão para um local onde tem cachoeiras, margens do
rio e voltar no mesmo dia.Só se for de ônibus, ninguém falou qual é o meio de
transporte que eles usam. Vamos ver o que está pedindo...Auxiliar no estudo da
demanda, bom estão pedindo para auxiliar, então podemos dizer:
A permanência média é de três dias, equivale a uma população de 26,15% dos
entrevistados. Que o gasto médio deles é de 350,00 e é 19% da população que visita,
mas que 17% dos visitantes gastam entre 500,00 e 620,00 que é a faixa mais
interessante.Que a distância média da residência é 103,67 km e que 28% está de 210
a 260 km. Isso vai me dizer o quê? Bom o que pode ajudar é isso, agora se vai valer a
pena ou não, faltam dados.Quem faz uma viagem dessa, dependendo do tipo de
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transporte utilizado, que a pesquisa não fornece, pode estar se hospedando ou
não.(gerúndio, deixa?)
(1)

200 pessoas visitam o local por semana. Quantas pessoas pesquisadas?

(2)

260 no mês, 65 a cada semana.

(1)

Pegou quase um quarto, quase 30% da população foi entrevistada.

(2)

É está bom. A gente não vai dizer se vale a pena ou não, só são os dados que

podem auxiliar.
(1)

Se ele falar que vai fazer um Resort, eu falo não, se ele falar que vai fazer uma

Choupana, eu falo faz, manda bala. Se ele fizer um pagodão, vale a pena de cara!
(2)

Olha, eu tenho 26% da população 260, tem 69 pessoas que vão pernoitar

lá.Quer dizer que deveria ter 69 leitos.
(1)

Na média de 3 dias?

(2)

Não, eu peguei aqui 65% passam 3 dias lá, se eu tenho um universo de 260

turistas entrevistados no mês.
(1)

Não é isso não Libercio, média de permanência são 3 dias. Mas não pode ser

pela média, tem que ser pelo agrupamento.No geral a média é 3 dias. Mas qual é o
agrupamento que fica mais tempo?
(2)

Eu queria falar: aconselho construir uma pousada com tantos leitos.

(1)

Então calma, um dia 102 pessoas, acima de 2 dias tem gente pra caramba que

fica. Desse pessoal que fica e a renda é baixa, tem 25 leitos disponíveis. Precisa de
mais leitos. Média permanência de 3 dias, acima de 3 dias, mais de 200 pessoas, é
uma galera, mais da metade pernoitam, só tem 25 leitos.
(2)

É mais você vai ter um pico de 2 dias e ficar o resto da semana com o hotel

vazio.Por isso que eu acho arriscado falar que vale a pena investir. Vai ter lotação
máxima no sábado e domingo e não no resto da semana. Essa lotação máxima do fim
de semana,pelo que eles vão gastar lá, será que vale o investimento?
(1)

Tudo bem, construa um hotel pequeno, construa uma pousada!

(2)

Não sei se eu colocaria meu dinheiro lá não!

(1)

São quase 120 pessoas que ficam de 2 a 3 dias, cara.

(2)

Sim, é significativo e que gastam 350,00 reais.

(1)

40% está distante.
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(2)

O custo por leito hoje de construção é 54000,00 para 120 leitos 6 480 000,00,

terá que investir lá. Pegando outras matérias, vai ter que saber potencialidade.
(1)

Como é mesmo seu nome?

(O) Eliane.
(2)

Pode criticar?

(O) Pode.
(2)

Eu concordo que existe uma deficiência de número de leitos, mas faltam dados

para saber se em função do que as pessoas gastam e do perfil das pessoas de lá, a
gente vai construir uma pousada ou hotel. Hotel é um investimento muito alto, ou de
repente é um camping.
(1)

Lógico que faltam dados, a gente não vai falar para o cara, construa um Resort,

a gente só vai falar: aqui dá para construir. Olha o que estão pedindo: O que pode ser
dito para auxiliar no estudo da demanda por hospedagens nessa região, só isso! Não
está perguntando se vale a pena investir ou não.
(2)

Bom, então o que pode ajudar é isso, vamos escrever um resumo da conclusão

na folha da professora.
Transcrição da fita 1M
Camila (1), Letícia (2), Observador (O) e Professora (P):
(2)

Tem que contar quantos dias eles ficaram.

(1)

é

(2)

Depois os gastos e o terceiro também. Aqui tem poucos dados e esse vai ter que

separar por classes.
(1)

Não lembro

(2)

Mas eu vou lembrar.

(1)

O que está perguntando, leia.

(2)

O que pode ser dito para auxiliar....

(1)

Professora, tem que classificar por classe, né?

(P) O que você acha?
(2)

Tem, é que a gente não sabe a fórmula.

(P) Pode ser esta K aproximadamente igual a 1 + 2,33logn.
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(2)

E o intervalo de classe?

(1)

Professora a gente não lembra a formula para calcular o intervalo entre as

classes.
(P) podem fazer o maior valor menos o menor dividido pelo valor de K que vocês
acharam.
(2)

Vai dar 10 classes, 1000 – 20 dividido por 10 h= 98.

(1)

Agora tem que calcular a média, né? A gente não tem que calcular aquele

negócio de fx, sabe?
(2)

Eu achei agora a classe

(1)

Pronto, ta certo.

(2)

Você fez duas classes?( esclarecendo, 1 está fazendo a distribuição do primeiro

ex. e 2 a do segundo, ao mesmo tempo)
(1)

Acho que não precisava. O objetivo é analisar os dados do perfil.

(2)

acho que nós temos que calcular a média de tudo, de dias, valor gasto e

distância.
(1)

Será que nós vamos ter que fazer aquela tabela gigantesca?

(2)

Não me lembro como é que faz.Você lembra como calcula media quando tem

intervalo?
(1)

Quantidade de pessoas e valor. Será que precisa mesmo fazer a média?

(2)

Que estudo você vai fazer então? Não dá para chegar a nenhuma conclusão

com isso. Eu acho que essa média está errada.
(1)

A gente travou. Professora, a gente tem que fazer aquela tabela grande, xi, fi ...

(P) O que é que você achava quando fazia essa tabela?
(1)

Não lembro.

(P) O que vocês fizeram?
(1)

Eu fiz regra de três, é que acabei de apagar, para saber quantas pessoas

querem ficar no local de 1 a 6 dias – 95,5% e só 8% preferem ficar de 6 a 12( é que
ela tinha feito 2 classes).
(P) isso ajuda na análise que vocês vão fazer?
(1)

Não ajuda muito.

(P) Então vê se vocês conseguem pensar mais coisas.
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(2)

Professora, como faz a média quando tem intervalo?

(P) vocês já acharam o ponto médio da classe, agora multiplica pela freqüência,
soma tudo e divide pelo total de pessoas pesquisadas.
(1)

Ah! Que vergonha, a gente não lembrava. Olha o meu.

(2)

O seu é diferente do meu, o meu tem intervalo.
Transcrição da fita 2N
Ricardo (1), Bianca (2), Observador (O) e Professora (P):

(1)

O número de dias é freqüência, né?

(2)

Professora, a gente tem que supor as respostas dessas perguntas?

(P) Não, olhem as tabelas das páginas seguintes, é o que as pessoas responderam
para cada uma dessas questões.
(2)

Ah, ta.

Primeiro a gente tem que ver essa primeira tabela.
(1)

Por semana, vamos ter que dividir por 7 né?

(2)

olha são 260 pessoas entrevistadas, então, para a primeira pergunta: Quantos

dias pretende ficar em Duplo-céu?Tem que ver o que a maioria das pessoas
responderam.
(1)

Tem que montar uma tabela.

(2)

110 pessoas responderam que querem ficar um dia, 60 2 dias ... O maior número

de pessoas querem ficar apenas 1 dia no local.
(O) Segundo , tabela 2, quanto pretendem gastar.
(1)

Aqui está variado. Na tabela 1 a gente já notou que 110 pessoas querem ficar 1

dia. Continua mesma coisa, 1 pessoa... 2 pessoas e freqüência?
(2)

Melhor de 20 a 30 tantas pessoas, 30 a 40, tantas pessoas, melhor né, se for

fazer de 1 em 1... Vamos 20 a 30 quantos tem? Melhor fazer um número maior.
(1)

Vamos fazer de 20 a 200 reais.

(2)

.200 a 400 ...

Na verdade essas tabelas são só um referencia, porque o que a gente tem que fazer
mesmo é responder, analisar os dados e o que pode ser dito para ajudar no estudo da
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demanda. Acho que a gente não tem que fazer contas, acho que é mais para explicar
mesmo. O três, o que é o três? A sua residência está a que distância de Duplo-céu?
(1)

é o mesmo esquema do segundo.

(2)

.é, vamos fazer o mesmo esquema.

(1)

A gente vai fazer 2 a ...

(2)

2 a 20; 2 a 80 vai. 2 a 80 depois 80 a 160 ( não fizeram intervalo igual)

(1)

Aqui não tem um intervalo igual?

(2)

Não sei, acho que não tem que ter um padrão

(1)

No exercício anterior , você pula de 200 em 200, aqui não tem que pular de 80

em 80?
(2)

Aqui, de 2 a 80 pulou 72, não sei se precisa fazer padrão assim. Bom o primeiro

de 2 a 80 tá normal vai, agora de 80 a 160, quantos?...
Bom agora vamos analisar o que pode ser dito para auxiliar...
(1)

Perfil dos visitante é de uma pessoa que prefere ficar 1 dia, a maioria prefere

gastar de 20 a 200,00 reais.
(2)

Reside até 80 km do Duplo-Céu.

(1)

A gente podia calcular a média, a moda e o desvio padrão.

(2)

Pó cara, eu não lembro!

(1)

Então o que pode ajudar no estudo da demanda?

(2)

Bom eu acho que o principal era isso que a gente falou.

Professora a gente fez uma tabela,e viu(leram conclusões acima) Com isso a gente
teve mais ou menos uma base do perfil do visitante.
(P) E daí, isso ajuda no que?
(1)

Nas sugestões. Com isso o pessoal vai criar as estratégias, vão fazer um

planejamento estratégico.
(2)

a gente achou que não tem nada de muito calculo, só explicar.

(P) Se vocês acham que tem que fazer cálculos, fassam, se achar que tem que
escrever, escrevam.
(2)

Vamos dar mais uma analisada aqui.

(1)

Tem uma formulinha que a gente pode usar para calcular a média no primeiro

exercício.
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(2)

Vamos colocar tudo que a gente tem. Ele prefere ficar em média(é moda) um dia,

gastar aproximadamente 20 a 200 reais e reside entre 2 e 80 km da localidade.(aqui
estão trabalhando só com a moda, é insuficiente, pois além da maioria o resto pode
ser significativo) A hospedagem,

sabemos que tem 25 leitos apenas e que 200

pessoas visitam o local por semana.
(1)

A gente tem que pegar todos esses números e distribuir, nós estamos usando só

o critério da freqüência e temos que julgar o número de pessoas que visitam o local e
falar se os leitos são suficientes. Exemplo, 200 pessoas visitam o local.
(2)

Não é assim, 260 turistas no período de um mês. Então a entrevista é de 260.

(1)

Bom eu concordo com você o perfil está pronto.

(2)

Está feito.

(1)

Acabou, mas a entrevista foi por mês, a entrevista que a gente tem foi por mês.

O valor de 260 pessoas no período de 30 dias. Duzentas pessoas visitam no período
de 7 dias. Tem uma diferença, 65 em cada uma das 4 semanas do mês.
Então o perfil do visitante é aquele que a gente estabeleceu, temos que confrontar
com o que está acontecendo lá na pesquisa e mostrar se vale a pena fazer um
investimento ou não. Por semana 200 pessoas dividido por 7 é 28 por dia.( não é bem
assim nos fins de semana tem maior procura)
(2)

Esses valores que achamos, que a maioria quer ficar 1 dia, tem que transformar

em porcentagem.
(1)

Vou fazer o quadro e colocamos a porcentagem, a gente podia fazer o desvio

padrão.
(2)

Ah! meu, eu acho que não precisa fazer não. A gente encontrou a porcentagem

desse valor, só que é de um mês, gostaríamos de ver por semana.
(1)

Queria saber o que tem que fazer!

200 por semana, 25 leitos 200 dividido por 25 igual a 12,5%.
(2)

Apenas 12,5% das pessoas podem permanecer nos leitos por semana.

(1)

Então chegamos a conclusão qual foi a pesquisa por semana?

(2)

Isso que eu estou falando tem que ser por mês, então temos que fazer 800

dividido por 25 igual a 32% das pessoas que forem por mês naquela região, terão a
chance de estar utilizando esses leitos.(dois erros, um do calculo da porcentagem
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outro de não considerar 25 leitos em cada dia). Isso demonstra a falta de
infraestrutura de 12m4% de leitos para receber os visitantes.
(1)

Isso referente a um dia, fora os outros.

(2)

A pergunta é com relação a demanda.

(1)

Então vamos colocar no papel:

Esses 32% a gente tirou de um mês, só 32% podem se utilizar dos leitos atualmente
existentes. 42,4% dos visitantes pretendem permanecer 1 dia no local. Há falta de
hospedagens para a demanda. (essa dupla me contou que consideraram 1 dia 24
horas assim todo mundo que fica um dia pernoita)
(2)

Se em um dia já tem problema, imagine os outros.

(1)

Isso.
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