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Resumo

ciclos do ensino básico.
O estudo desenvolveu-se em duas fases distintas: na primeira, todos os alunos 

-
servação das aulas, de entrevistas individuais e de breves conversas informais.

nos seus aspectos de compreensão. Na segunda fase do estudo, este conceito de 

alunos para resolverem tarefas mais elaboradas.

Palavras-chave

ensino básico.

Key Words

level.

1. Introdução
-
-

mentos estocásticos. Os meios de comunicação social usam a linguagem, 

dia-a-dia, podendo dar uma falsa imagem de lucro fácil a indivíduos 

suas decisões conscientemente. Nesta perspectiva, a estocástica “desem-

estatístico e probabilístico ao longo da escolaridade constitui um aspecto 
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-

Deste modo, considerando a necessidade de formar estudantes 

conhecimentos necessários para levar os alunos a raciocinarem correc-
tamente sobre os vários assuntos a eles ligados. 

e processos de raciocínio de futuros professores em aspectos elementa-

-

e provoca mudanças de raciocínio.
Neste texto apresentam-se apenas resultados relativos ao conceito 

2. Dificuldades envolvendo o conceito de média aritmética

procedimentais relacionadas com este conceito em alunos de diferentes 
idades.

situações, a maior parte das respostas incorrectas resultou de determi-

et al



O Conceito de Média em Futuros Professores do 1.º e 2.º Ciclos… 125

para o autor apenas poucos deles possuíam o conjunto de estruturas 
conceptuais necessárias para a resolução dos problemas propostos. 

-

-

de linhas ou de dados diferentes como denominador, com numeradores 

-
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-
pectivamente.

-

melhoria da compreensão das propriedades com a idade e indicam di-
ferenças na sua compreensão, tendo observado um melhor desempenho 

-

-

-

e 8.º anos e do ensino superior. As suas conclusões corroboram as de 

a sua resolução.
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-

situações-problema. Num estudo com alunos do 6.º ano de escolaridade, 

-

dados, apresentado sob a forma de pictograma, para se obter um dado 
-

mas cometeram erros de cálculo ou deram como resposta o número total 
-

alunos tomaram alguns números da tarefa e trabalharam com eles num 

-

da variável pela dimensão da amostra.
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a descrição do seu algoritmo.

-

por exemplo no tratamento dos valores atípicos. Assim, num item em 

pretendia calcular o número típico de perguntas feitas num dia por oito 

perguntas feitas por cada estudante e onde se incluiu um valor atípico, 

Batanero et al

3. Metodologia do estudo
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-
trevistas semi-estruturadas, conversas informais, observação de aulas e 
recolha de documentos escritos acompanhou-se o seu percurso durante 

terem leccionado a unidade, analisaram, ainda, as respostas dadas ao 

a caso tendo em conta os resultados obtidos e seguindo as orientações 

4. Apresentação de resultados
Nesta secção apresentam-se os resultados provenientes dos dois 

. De relembrar, 

4.1. Respostas e raciocínios no questionário
Neste ponto apresentam-se as respostas e os raciocínios elaborados 

-

Questão 1

-
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 ou 
 

-

em argumentos válidos.

Questão 2

A e B
foram obtidas na turma A A

B
B -

A e B

-

a , usando alguns deles argumentos relacionados 
com a possível , como por exemplo: “podem 

ao 
-

-
te, de uma  dos dados fornecidos no enunciado, 

turma B A

altas foram obtidas na turma A
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B
B

Questão 3

um peso possível para cada uma das restantes oito pessoas.

não responderam 16% dos alunos. As respostas correctas foram variadas, 

casos, os alunos ou basearam-se na aplicação do  ou 

implícito o recurso a  ou de .
O 

algoritmo a uma situação diferente da enunciada, outros manifestaram 

-

foram usados raciocínios de tentativa e erro ou de compensação, levando 
os alunos a respostas incorrectas ou inconclusivas.

Questão 4

de barras.

aplicação do .

na -

-
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a variável; consideraram um denominador incorrecto na aplicação do 

todavia, uma compreensão muito limitada da sua aplicação.

Questão 5

alunos respondeu correctamente. As respostas correctas tiveram sempre 
como raciocínio de base a aplicação do .

-

lei do fecho

considerar 

Questão 6

As respostas correctas tiveram essencialmente por base o recurso ao 
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lei do fecho -

Questão 7
-

-

De entre os raciocínios, o 

lei do fecho

-

Questão 8

120 mil escudos, 80 mil escudos e 90 mil escudos, pretendia-se interpretar 

-
. Na segunda 
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-
neidade dos dados

eles mais altos ou mais baixos, o valor entre todos os funcionários ronda 

       4.2. A prática lectiva de três alunas
-

-

implicações para a respectiva prática lectiva.

Média envolvendo variáveis qualitativas

-

Na apresentação dos trabalhos pelos alunos passaram-se várias si-
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-

-
guinte diálogo:

(A1

de frequências.

(A1) Foi do número…
(A ) Acho que ele contou o número de pessoas que escolheram…

-
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-

Todavia, perante a hipótese, levantada pela investigadora, de poder 
aludir a esses conceitos na sala de aula, embora de uma forma informal 

-

-

-
dades em termos conceptuais podem ter levado a evitar explorar tarefas 
desse tipo com os seus alunos.

Cálculo da média para dados agrupados

-
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de dados não agrupados.

parece que quanto mais simples…

-
tamente o exercício na aula, teria sido um pouco complicado.

-

recorrendo sempre aos dados originais não agrupados. As suas opções 

-
plicado para os alunos e a Maria não lhe pareceu relevante os alunos 
explorarem situações deste tipo.

Determinação de um dado sabendo a média inicial (sem esse 
dado) e a média final

Maria propôs para trabalho de casa um exercício do manual dos alu-

-
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Muito embora o exercício tenha sido corrigido correctamente na aula, 

-

os conhecimentos numa linguagem matemática acessível aos alunos, 

processos igualmente válidos.

 e estive a pensar 

-

aparecem, por exemplo, nos manuais ou noutros documentos podem 
-

-
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-

de tais situações ao nível dos alunos.

para não o escolher e seleccionar outro para explicar a mesma coisa. 

O facto de as estagiárias estarem a ser avaliadas pode ter contribuído 

as conseguir explorar do ponto de vista dos alunos. 

5. Conclusões

-

-
-

dia. Muitos dos erros cometidos deveram-se ao facto de os alunos não 
interpretarem correctamente cada um dos eixos e a relação entre eles. 
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as relações nele existentes.

compreensão futura de aspectos mais complexos.

et al

investigação.
Neste estudo detectaram-se, ainda, concepções erradas sobre as rela-

-

vencimentos dos empregados de uma empresa, os alunos não foram 

-

centrado no nível computacional, em contraste com um conhecimento 

os cidadãos.
-

embora interligadas: pouca diversidade das tarefas a serem exploradas, 

dos alunos para explorarem certo tipo de tarefas.
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-

de não estarem ao alcance dos alunos. A este propósito, segundo Teresa, 

eles tarefas desse tipo.

-
ramenta matemática, o caminho a seguir era não apresentar tais tarefas 
aos alunos, ignorando outros caminhos ao alcance destes para enfrentar 

-

-

da aplicação não rotineira dos conceitos e da capacidade de exploração 
das tarefas ao nível dos alunos, capacidade centrada no raciocínio pe-

níveis de ensino alguns conceitos elementares de estatística e proba-
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estudantes com estes e outros tipos de problemas, discutindo as suas 

-

permitindo-lhes sair da rotina dos problemas típicos de aplicação directa 

parecem persistir ao longo de toda uma escolaridade.
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Anexo
1.

2. 

Turma Média
A
B

3. 

restantes oito pessoas.

Outros

10%

Porto

29% Benfica

25%

Sporting

23%

Boavista

13%

Preferências de Clube Desportivo
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