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O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de formação dos conceitos estatísticos, orientada pela
teoria do ensino desenvolvimental de V. V. Davydov. Davydov (1988) defende que o principal papel do ensino é
promover o desenvolvimento das potencialidades mentais do aluno por meio da formação de ações mentais, a partir da
aprendizagem dos conteúdos. O conteúdo do ensino, segundo o autor, deve ser o pensamento teórico-científico dos
objetos de conhecimento, e não os objetos como resultado do conhecimento. A pesquisa caracteriza-se como
bibliográfica, abrangendo o período de 2000 a 2014. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir para o ensino e
aprendizagem da Estatística, bem como para a formação de professores desta disciplina.

The main goal of this article is to have a proposal for training of statistical concepts, guided by the teaching of
developmental theory VV Davydov. Davydov (1988) argues that the main role of education is to promote the
development of mental potential of students through the formation of mental actions, from the content of learning. The
content of teaching, according to the author, should be the theoretical and scientific thinking of knowledge objects, not
the objects as a result of knowledge. The research is characterized as literature, covering the period 2000 to 2014. It is
hoped this research contribute to the teaching and learning of Statistics, as well as for teacher training in this discipline.
 

INTRODUÇÃO
 
O ensino e aprendizagem de estatística, no Ensino Básico, vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores
(TONNETTI, 2010; SANTANA, 2011; MENDONÇA, 2008; MELO, 2010; STELLA, 2003; NOVAES, 2011; PAGAN, 2009;
COELHO, 2010, CUNHA, 2014, entre outros), que buscam fornecer meios que viabilizem a apropriação dos conceitos
estatísticos pelos alunos, formando cidadãos mais críticos, frente à uma realidade que se apresenta estatisticamente.
Uma das grandes contribuições para o enfrentamento dos problemas de ensino-aprendizagem, em geral, decorre da
abordagem histórico-cultural a partir da escola de Vygotsky, que está presente também nos estudos e pesquisas em
Educação Matemática. Recentemente a contribuição de um de seus seguidores, Vasili V. Davydov, também vem sendo
introduzida na Educação Matemática. A tese central desse autor é que a educação e o ensino são formas universais de
promoção do desenvolvimento intelectual dos alunos. O ensino escolar, para o autor, deve ter seu foco na formas de
pensamento do alunos, sobretudo para desenvolver sua capacidade de pensar dialeticamente os conteúdos que
aprende e estabelecer sua conexão com a realidade (DAVYDOV, 1988).
A questão central que norteia nosso trabalho é: a partir dos princípios metodológicos do ensino desenvolvimental, de
que modo é possível organizar o ensino dos conceitos da estatística descritiva, a partir do conceito nuclear, tendo como
foco o desenvolvimento de capacidades intelectuais do aluno?
 A questão apontada encaminhou o delineamento da presente pesquisa demarcando-a no campo da didática, mais
especificamente na didática de Matemática, com foco no ensino-aprendizagem da Estatística trabalhada no Ensino
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Médio. A pesquisa foi realizada com base na Teoria histórico-cultural iniciada por Lev Semenovich Vygotsky, na teoria
do ensino desenvolvimental e, ainda nas contribuições de Hedegaard (2005) e Chaiklin (2011). O objetivo é apresentar
uma proposta metodológica de formação de conceitos estatísticos, referente aos conteúdos da estatística descritiva,
trabalhada no Ensino Médio, na perspectiva do ensino desenvolvimental.
 
METODOLOGIA
 
A presente pesquisa caracterizou-se quanto ao seu objeto e foi desenvolvida tendo como fontes principais periódicos
científicos das áreas da Educação, Educação Matemática e Educação Estatística.
A revisão bibliográfica abrangeu o período de 2000 a 2014, devido à inserção dos conteúdos da estatística a a partir do
ano de 2000 nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). As principais bases de dados utilizadas
para pesquisa foram: Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), Revista Brasileira de Estatística (RBEs),
teses e dissertações disponíveis no banco da Capes, Escola Nacional de Ciência Estatística (ENCE), International
Association for Statistical Education (IASE).  
 
RESULTADOS
 
Vasili V. Davydov, com base nas proposições de Vygotsky e Leontiev, elaborou a Teoria do Ensino Desenvolvimental.
Nessa teoria ele defende que o principal papel do ensino é promover o desenvolvimento do aluno por meio dos
conteúdos, ou seja, favorecer o desenvolvimento das potencialidades mentais do aluno por meio da formação de ações
mentais, a partir da aprendizagem dos conteúdos. Conseqüentemente, os métodos de ensino decorrem dos conteúdos,
e os conteúdos formam a base da organização do ensino.
Segundo Davydov (1988), o desenvolvimento mental se expressa nas mudanças qualitativas no modo como o aluno
pensa o objeto de conhecimento. Essas mudanças têm sua origem durante a atividade de estudo do aluno, ao buscar
reproduzir para si os procedimentos de pensamento e de ação com os objetos de conhecimento.
O conhecimento de um objeto (físico ou mental) mediado pela ciência é apresentado ao aluno na forma de conteúdo
generalizado. O procedimento de ensino desse conteúdo deve percorrer, de maneira sistematizada, o caminho, de
forma abreviada, utilizado pelo pesquisador no processo de criação que originou esse conhecimento.
Davydov (1988) classifica os tipos de conhecimento em: conhecimento empírico e conhecimento teórico. Para ele, os
conhecimentos empíricos são elaborados por meio de comparação dos objetos e representações sobre eles, permitindo
separar as propriedades comuns. Em outras palavras, os conhecimentos empíricos se limita a manifestação imediata do
objeto, se limitando apenas em seu caráter externo.
O conhecimento teórico, segundo a Teoria do Ensino Desenvolvimental, é o conhecimento com um mínimo de apoios
em imagens visuais, com um máximo de construções expressas por meio de palavras. Conforme o próprio Davydov:
 
O conhecimento que representa as inter-relações entre o conteúdo interno e externo do material a ser apropriado, entre
aparência e essência, entre o original e o derivado, é chamado conhecimento teórico. Tal conhecimento só pode ser
apropriado pelo aluno se ele for capaz de reproduzir o verdadeiro processo de sua origem, recepção e organização, isto
é, quando o sujeito pode transformar o material. Então, o material adquire um propósito orientado para a aprendizagem
porque agora a intenção está voltada somente para a repetição de atos que outrora levaram pessoas a descobrir e
conceituar o conhecimento teórico (DAVYDOV, 1999, p. 126).      
           
Em relação a formação de conceitos, Davydov (1982) compreende que dominar um conceito implica não só conhecer os
atributos e as propriedades dos fenômenos que o mesmo abrange, mas saber empregá-los na prática, saber operar
mentalmente com esses conceitos. O caminho para o domínio do conceito, segue sempre do geral para o particular.
 
3.1 O CONCEITO DE ESTATÍSTICA NA PERSPECTIVA DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL
 
Verifica-se, na literatura, que o conceito de Estatística é compreendido por pesquisadores e autores em Educação
Matemática e/ou Educação Estatística como um conjunto de métodos para obter e analisar dados. Para Moore (2005),
por exemplo, a Estatística é compreendida como a “ciência dos dados”. Todavia, o autor alerta que “dados são
números, mas não apenas números: são números dentro de um contexto” (MOORE, 2005, p. xxiii).
Callegari-Jacques (2004) afirma que a Estatística é uma ciência que tem por objetivo orientar a coleta, o resumo, a
apresentação, a análise e a interpretação de dados.
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Em outra direção, há autores que apresentam compreensão semelhante sobre a Estatística, considerando que: ela
estuda o comportamento dos fenômenos denominados coletivos; é caracterizada pela informação acerca de um coletivo
ou universo, que constitui seu objeto material, além de possuir um modo próprio de raciocínio. (BATANERO, GODINO,
2005; MALARA, 2008; MELO, 2010; BATANERO, 2013; CABRIÁ, 1994).
Segundo Andrade (2008), a Estatística é um conjunto de métodos que nos ajuda a interpretar e analisar grandes
conjuntos de números. Para Zeferino (2009), representa um conjunto de métodos e técnicas de pesquisa que fornecem
informações, permitindo o estudo e controle de fenômenos, fatos e eventos das diversas áreas do conhecimento.
A análise do desenvolvimento histórico da Estatística, associada às definições e conceitos apresentados pelos autores
diversos autores, serviram como base para a formulação de um conceito teórico de Estatística. Nesse contexto,
verifica-se a necessidade de distinguir a diferença entre um conceito e uma definição, na perspectiva da Teoria do
Ensino Desenvolvimental, um conceito pode ser compreendido com uma representação mental de um objeto concreto
ou abstrato no nosso pensamento por meio de abstrações. De acordo com Libâneo (2009, p. 5)
[...] conceito não se refere apenas às características e propriedades dos fenômenos em estudo, mas a uma ação mental
peculiar pela qual se efetua uma reflexão sobre um objeto que, ao mesmo tempo, é um meio de reconstrução mental
desse objeto pelo pensamento.
 
As definições, nesta perspectiva, são simples descrições de um objeto a partir de suas características genéricas e
especificas. Por exemplo, na Estatística, a simples descrição de uma fórmula é uma definição. Porém, se a fórmula
apresenta-se como síntese de um movimento de sua investigação e reflexão teórica, associada ao objeto de estudo,
como modo de procedimento metal de análise desse objeto, é um conceito.
Nesse sentido com base em Malara (2008), Batanero e Godino (2005), Melo (2010), Cabriá (1994), entre outros,
chegou-se a uma interpretação, buscando explicitar o conceito teórico de Estatística. Assim, neste estudo, a Estatística
é entendida como uma ciência que tem como objeto o comportamento quantitativo dos fenômenos coletivos inseridos
em um universo variável, investigados e analisados pelo método de redução das informações e análise dos resultados
em termos de representatividade simbólica de seus significados quantitativos, tendo em vista explicações do
comportamento presente e previsões de comportamento futuro.
Neste sentido, pode-se afirmar que, no ensino escolar, o principal objetivo da Estatística é levar os alunos a
compreenderem o comportamento de certos fenômenos coletivos, a partir das relações entre os conceitos estatísticos,
por meio do modo de pensamento próprio da Estatística.
 
3.2  MODELO CONCEITUAL DA ESTATÍSTICA E CONCEITO NUCLEAR
 
A formulação do modelo nuclear de um conceito, conforme alertam Hedegaard e Chaiklin (2005, p. 71), “exige profundo
conhecimento do assunto sob pesquisa”, e a utilização de modelos nucleares no ensino exige do professor um trabalho
de compreensão do modelo.
Hedegaard (2002, p. 55) explica que “um modelo nuclear é um modo de pensamento central dentro da tradição do
conhecimento teórico”. Os Modelos nucleares, segundo a autora, apresentam “as relações básicas, oposições e
complementações que aparecem dentro de diversos fenômenos estudados dentro de uma área da matéria” e possuem
duas características fundamentais:
a) ele representa as relações básicas entre conceitos complementares na área de conteúdo, de modo que, se um
aspecto muda, a influência desta mudança pode ser rastreada em outros aspectos representados; b) as relações
básicas são reconhecidas na realidade circundante (as complexidades concretas da vida real) (HEDEGAARD &
CHAIKLIN, 2005, p.3).    

A partir de uma análise das relações conceituais que compõe a Estatística, chegou-se a compreensão que a essência,
ou base genética, dos conceitos estatísticos, referente aos conteúdos trabalhados no Ensino Médio, está nas “relações
de contagem”. Assim como compreender a relação deste conceito nuclear no sistema de conceitos que compõe a
Estatística trabalhada no Ensino Médio? A história da Estatística mostra que esta ciência surge de uma necessidade
humana de se conhecer características sociais, políticas, culturais e demográficas de determinados grupos. Essas
características eram obtidas por meio da contagem de indivíduos, pelos denominados censos, que ofereciam
parâmetros que serviam de referência para tomada de decisões dos governantes.
A assimilação da idéia básica da concepção de Estatística deve começar pelo domínio do conceito nuclear e o estudo
de suas propriedades. Esse conceito está vinculado com as relações de observação, registro (coleta e organização dos
dados) e análise dos parâmetros obtidos.
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O conceito nuclear encontra-se implícito nos métodos e conceitos que compõe a Estatística. Este conceito
apresenta-se, inicialmente, na observação de fenômenos que apresentam uma frequência (repetição). O desejo ou a
necessidade de se conhecer ou compreender a organização de um fenômeno leva o indivíduo a uma análise inicial do
fenômeno sem uma organização (estrutura). Os métodos estatísticos fornecem meios para uma observação e análise
estruturada, podendo fornecer parâmetros que expressem quantitativamente (ou graficamente) o comportamento do
fenômeno em estudo.
Compreende-se a sistematização e a apresentação dos dados como um conjunto de ações que constituem os métodos
estatísticos. Estas ações consistem em:
I) Obtenção ou coleta de dados: realizada a partir de instrumentos como questionários ou observações diretas de uma
população ou amostra.
II) Organização dos dados: ordenação e crítica quanto à correção dos valores observados (omissões, abandono de
dados duvidosos, etc.).
III) Redução dos dados: as duas formas básicas para a redução dos dados são: variável discreta e variável contínua.
Na didática tradicional, a modelação está associada apenas ao caráter visual empírico, refletindo apenas as
propriedades externamente observáveis (definições). Na Teoria do Ensino Desenvolvimental, o caráter visual possui um
conteúdo específico, pois reflete as relações e vinculações essenciais (internas) do objeto. Nesse sentido, os modelos
mentais exercem um importante papel na formação dos conceitos estatísticos. Esses modelos servem como um elo
entre o conceito abstrato (geral, universal) e a concretização objetal, isto é, o objeto concreto presente na realidade
social sob uma diversidade de formas de se manifestar.
Importante destacar que, sob essa perspectiva teórica, trabalhar com modelos não significa moldar um pensamento e
forma de ação com o objeto, mas possibilitar ao indivíduo o processo cognitivo de criação do modelo semiótico que
representa o objeto real e concreto, inclusive em suas transições e transformações, em seu movimento real, e não de
forma fixa e estática.
Para Davydov (1988, p. 74), “os diferentes sistemas de símbolos (materiais e gráficos) podem converter-se em meios
para estabelecer padrões e, com eles, idealizar os objetos materiais, em meios de transição destes ao plano mental”.
Nesse sentido, compreende-se que os modelos semióticos (fórmulas estatísticas) e as imagens iconográficas (gráficos)
são uma representação de um modelo mental. Convém destacar que os modelos semióticos estatísticos surgem a partir
de uma ação mental (abstração e generalização), como uma forma de sistematização e apresentação dos dados por
meio de operações que visam representar o objeto real, no plano do pensamento e das idéias, por meio de um modelo
matemático.
 
3.3 ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA NA PERSPECTIVA DESENVOLVIMENTAL
 
Um dos requisitos apontados por Davydov e pesquisadores que investigam a Teoria do Ensino Desenvolvimental é que,
antes de proceder à organização do plano de ensino, seja realizada uma análise lógico-histórica do conteúdo, cujo
objetivo é revelar o núcleo do assunto ou conceito estudado, ou, ao menos, identificar as relações básicas do conteúdo
a ser explorado. Dessa maneira, os alunos irão operar mentalmente com os objetos do conhecimento, percorrendo a
trajetória do pensamento científico que permitiu a elaboração ou criação desse conhecimento.
A proposta de organização dos conteúdos da estatística descritiva, nesta perspectiva, deve ter início com uma análise
do conteúdo. O objetivo é promover uma reflexão (análise) das relações fundamentais (mapa conceitual) que constituem
a estatística descritiva. Segundo Chaiklin (1999, p. 4), “o ideal é que os alunos trabalhem com as relações
geneticamente fundamentais, universais, essenciais”, ou seja, uma boa análise do conteúdo apontará para a
identificação das relações básicas. Nesse sentido, o ponto de partida desta análise deve ser as “relações de contagem”.
Um dos pontos fundamentais que deve ser observado pelo professor durante a análise do conteúdo, são os motivos dos
alunos. Muitas das indicações de desenvolvimento da personalidade estão associadas ao desenvolvimento dos motivos
De acordo com Chaiklin (1999), os motivos dependem do desenvolvimento de ações:
 
As pessoas se engajam em ações para alcançar objetivos. Num contexto de ensino, espera-se dos alunos que ajam de
modo a desenvolver capacidades específicas. Entretanto, a abordagem histórico-cultural observa que ações ganham
seu significado em relação a práticas socialmente organizadas, designadas como atividade (CHAIKLIN, 1999, p. 11).     

Outros pontos fundamentais que devem ser observados pelo professor durante a análise do conteúdo referem-se às
ações mentais que os alunos devem desenvolver em cada etapa no processo de apropriação dos conceitos estatísticos
e à avaliação da zona de desenvolvimento proximal – ZDP.
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A partir da análise do conteúdo, o professor deve planejar uma estrutura de atividades de aprendizagem que podem, de
fato, personificar objetivos gerais para o ensino da estatística descritiva. Com a mediação do professor, os alunos,
possivelmente, se apropriarão do sistema de conceitual que será usado na solução de tais problemas e isso contribuirá,
por sua vez, no desenvolvimento de novos motivos em relação à estatística em particular e ao conhecimento geral.
Nesse sentido, a proposta presente para o ensino de tais conteúdos, tem por objetivo fazer com que o aluno seja
colocado em atividade investigativa, o que lhe requer a capacidade de elaboração de perguntas, mediadas pelas tarefas
particulares. Desse modo, o professor assume o papel diretivo de organizar as tarefas de forma que coloque os alunos
em condições de elaborar os seus questionamentos.
Durante a resolução das tarefas de estudo, é fundamental a análise do movimento lógico-histórico de constituição dos
conceitos estatísticos, cujo objetivo é levar o aluno a compreender a essência e evolução histórica de constituição dos
conceitos. Ainda, a dedução de determinadas relações expressas neste conteúdo em relações particulares (por
exemplo, as relações entre os conceitos das medidas de tendência central e dispersão) e explicitação do modo geral de
pensamento desta ciência, a partir da compreensão do conceito nuclear e das relações conceituais em seu movimento
de variabilidade e incerteza.
Segundo Davydov (1999), a tarefa deve ser compreendida como uma união do objetivo da atividade às ações que a
compõem e condições para que se realizem, tendo sempre em vista o objetivo que é desenvolver o pensamento teórico.
É necessário que por meio da transformação das informações contidas na tarefa, os alunos descubram a relação
universal da Estatística. Essa relação representa o conteúdo da análise mental, que aparece como o momento inicial do
processo de formação do conceito de Estatística.
Nesse sentido, o papel do professor é conduzir o ensino dos conceitos da Estatística por meio da relação com o
conhecimento local e pessoal dos alunos, visando sempre à formação do pensamento teórico. Dessa forma, os
conceitos cotidianos dos alunos serão ampliados, proporcionando uma melhor compreensão da realidade que se
apresenta estatisticamente.
Realizando uma análise lógico-histórico do conteúdo, verificou-se a necessidade da construção de uma mapa
conceitual, chegando assim, a uma estrutura que conduziria a tarefa de estudo, cujo objetivo central é a formação do
pensamento teórico do aluno. Apos a definição do fenômeno coletivo que será estudado, os alunos devem ser
colocados em uma atividade investigativa, ou seja, os conceitos estatísticos devem ser introduzidos gradativamente,
não de maneira imediata como geralmente é realizado. O professor deve conduzir os alunos no processo investigativo,
para a necessidade de tais conceitos. Apos a elaboração dos questionários e coleta dos dados brutos, o professor deve
provocar os alunos quanto a necessidade da organização dos dados em tabelas de freqüência, introduzindo as variáveis
contínua e discreta.
A introdução das medidas de tendência central, deve ocorrer a partir de uma necessidade de generalização das
quantidades. Nesse sentido, é necessário provocar os alunos por meio de questões que os levem a formulação de um
modo geral de pensamento.
O movimento realizado pelo pensamento do aluno na dedução da relação geral dos conceitos, deve seguir o caminho
que vai do geral para o particular, sendo necessário que ele compreenda que as medidas representam uma
generalização de um conjunto de grandezas. A partir dessa relação geral, com a mediação do professor, os alunos são
conduzidos à dedução do modelo representativo da relação universal (modelo matemático ou semiótico).
A inserção das medidas de dispersão, nesse contexto, dá-se a partir da necessidade de se conhecer o grau de
dispersão dos elementos em torno da média, ou seja, qual o “grau de afastamento dos elementos de um conjunto de
números em relação à sua média” (DOWNING & CLARK, 2003, p. 9). No conjunto de conceitos que compõe as medidas
de dispersão, destaca-se o papel do coeficiente de variação. Esta medida, segundo Huot (1999, p. 199), “é útil para
avaliar a representatividade de uma média”, ou seja, ela apresenta de forma relativa (porcentagem) o grau de dispersão
dos elementos em torno da média. Esse é um conceito importante que deve ser inserido aos conteúdos do Ensino
Médio. Por meio dele, pode-se afirmar se a média possui, ou não, uma boa representatividade dentro de um conjunto de
valores, visto que é a medida de tendência central mais utilizada como referência dentro de conjunto de dados. Como o
aluno pode apropriar-se desse conceito, sem uma relação com os outros conceitos? Para que esse conceito (média)
faça “sentido” para o aluno, é necessário que ele compreenda as relações que envolvem tal conceito.
As representações das imagens iconográficas (gráficos), viriam apos as medidas de tendência central e dispersão. Tal
disposição se justifica pela relação conceitual existente entre as medidas de tendência central e medidas de dispersão,
que são “refletidas” ou projetadas diretamente nas imagens iconográficas. Em outras palavras, a construção dos
gráficos estatísticos, após a apropriação dos conceitos das medidas de tendência central e dispersão, proporcionará ao
aluno uma visão geral das relações conceituais existentes entre tais medidas e o “impacto” dessas relações neste
gráfico (por exemplo: o que ocorre com o histograma, quando temos uma alta dispersão dos elementos em torno da
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média? E uma baixa dispersão?).
A última etapa da proposta de organização dos conteúdos da estatística descritiva, defendida neste trabalho, refere-se à
análise qualitativa do procedimento geral de solução da tarefa. Normalmente, no ensino tradicional, a última ação se
refere apenas à análise dos dados obtidos. Sabemos da importância de tal análise, no entanto, o importante não são os
resultados em si, mas os procedimentos mentais utilizados na obtenção destes e a apropriação dos alunos dos modos
de pensar próprios da Estatística. Esta análise deve procurar responder à seguinte pergunta: os alunos são capazes de
operar mentalmente com estes conceitos? Sabemos que não é uma tarefa fácil, principalmente na perspectiva de
ensino tradicional, no entanto, o ensino desenvolvimental oferece possibilidades que tornam possível este movimento de
pensamento rumo ao pensamento teórico científico.
A análise e interpretação qualitativa dos parâmetros obtidos, devem transcender a simples observação, ocorrendo de
forma global. Estas devem ocorrer dentro do modo de pensamento próprio da Estatística. A apropriação das relações
entre os conceitos que compõem a estatística descritiva (como parte do sistema que forma a Estatística) favorecerá a
compreensão do comportamento quantitativo (em sua variabilidade) dos fenômenos coletivos.
 
 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A questão do ensino e da aprendizagem da Estatística, tem se apresentado como um problema para a didática atual.
Por ser uma ciência que envolve um modo próprio de raciocínio, a compreensão dos conceitos, entre outras
especificidades próprias, tem se destacado como uma disciplina em que os alunos apresentam grande dificuldade.
Assim surgiu a questão que orientou esta pesquisa.
A revisão da literatura serviu como ponto de partida para as indagações sobre as formas de organização dos conteúdos
referentes a estatística descritiva que são trabalhados, normalmente, na 3º série do Ensino Médio. De acordo com
Davydov (1988) o papel da escola consiste em organizar o ensino de forma a levar os alunos a se apropriarem dos
conhecimentos desenvolvidos social e culturalmente, ou seja, o ensino escolar deve promover o desenvolvimento do
pensamento dos alunos por meio dos conceitos científicos. Para tal, devem-se viabilizar as condições de ensino e
aprendizagem com esse objetivo.
Na proposta apresentada, a sugestão é iniciar com uma análise lógico-histórica do conteúdo, de forma a identificar as
ideias fundamentais que organizam a estatística descritiva, revelando as relações básicas. Alguns dos pontos
fundamentais que devem ser observados pelo professor durante essa análise como os motivos, bem como a avaliação
da ZDP dos alunos por meio de uma avaliação diagnostica.
A partir da análise do conteúdo, o professor deverá planejar uma estrutura de atividades de aprendizagem que poderão
personificar os objetivos gerais para o ensino da estatística descritiva.
Uma sugestão é a inserção do coeficiente de variação entre as medidas de dispersão. Propõe-se, também, a
representação e análise dos modelos iconográficos como culminância do processo de análise quantitativa dos dados,
diferentemente do que é feito atualmente. 
Para finalizar, o professor realizará uma análise quanto à apropriação dos alunos sobre os conceitos e modos de
pensamentos da estatística.
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