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RESUMO 

Mediante o relevante aumento da depressão psicológica dos discentes e da violência nos 
ambientes escolares, propomos atividades que ofertem vivências e reflexões no que tange às 
habilidades socioemocionais, as quais são propostas na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Não obstante, um dos desafios é utilizá-las em todas as áreas dos saberes. Acreditamos 
que todas as disciplinas escolares possam contribuir com essa formação. Nesse contexto, 
elaboramos uma sequência didática que considera os aspectos físicos, emocionais, cognitivos e 
intelectuais dos estudantes na formação acadêmica. Tal sequência didática foi desenvolvida 
para alunos do 9º ano de uma escola pública estadual, localizada na cidade de Guarulhos - SP. 
É importante ressaltar que a sequência didática poderá ser aplicada em todos os segmentos de 
ensino. Utilizamos metodologias ativas, especialmente a estratégia da sala de aula invertida, no 
espaço destinado ao processo de ensino e aprendizagem da Educação Estatística, de acordo com 
o currículo de Matemática. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizaremos a pesquisa-
ação, vide os objetivos nas respectivas etapas: pesquisa do referencial teórico em Educação 
Socioemocional; Educação Estatística; Análise Exploratória de Dados e Roda de Conversa. 
Pretendemos, dessarte, contribuir de maneira significativa, por meio da sequência didática 
elaborada, para o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo específico de Estatística e, 
simultaneamente, com a formação integral dos estudantes, considerando a construção de 
autonomia, protagonismo, autoconhecimento e identidade dos estudantes. O produto 
educacional será a sequência didática elaborada para esse fim. 
 
Palavras-chave: Educação Estatística. Educação Socioemocional. Educação Socioemocional. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Through the relevant increase of the psychological depression of the students and the violence 
inside school environment, we propose activities which can offer reflections and living towards 
socioemotional skills, which of those are proposed in the   within Common National Curriculum 
Base (CNCB). Therefore, one of the challenges is to apply them in all fields of knowledge. We 
believe all school subjects can contribute with this school education. In this context, we 
elaborated a didactics sequence which consider physic, emotional, cognitive, and intellectual 
aspects of the students during their academic training period. Such didactics sequence was 
developed to students of the ninth grade from a State public school, placed on the city of 
Guarulhos - SP. It is important to point out that They can be Applied on all teaching Fields. We 
used active methodologies, especially flipped classroom training, in the space aimed to statistics 
education learning process, in accordance with Mathematics curriculum. For this paper we will 
use the action-research, aiming the targets in their respective phases: Research Theoretical 
Framework towards socioemotional education and statistics education and exploratory data 
analysis and chat wheel. We consequently wish to contribute in such a meaningful way through 
elaborated didactics sequence to the learning teaching processes of the statistics specific content 
and simultaneously to the students’ integral education, considering the autonomy construction, 

protagonism, self-knowledge and students’ identity. The educational product will be the 

didactics sequence for this aim elaborated.  
 
Keywords: Estatistics Education. Socioemotional Education. Following Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Depressão: essa é uma das doenças que mais tem crescido em nosso país. De acordo 

com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), no decorrer da vida, cerca de 15,5% da população 

poderá desenvolver essa patologia. Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica1, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que até 2030 a depressão será “comum” e vai 

gerar grandes gastos econômicos e sociais.  

A depressão tem sido assunto recorrente nas reportagens divulgadas pelos meios de 

comunicação. Tendo em vista que a pandemia da Covid-19 foi um agravante para o aumento 

de casos da doença, a CNN Brasil2 apresentou uma reportagem mostrando que o Brasil liderou 

os casos de depressão na quarentena. 

As escolhas e tomadas de decisões pela má qualidade de vida também são fatores que 

contribuem para o aumento de casos. Além da má qualidade de vida, baixa capacidade para 

florescer em uma profissão, uma séria consequência é o suicídio. O site Agência Brasil3 indica 

que a taxa de suicídio vem aumentando, gradativamente, entre jovens de 15 a 29 anos. Muitos 

deles estão em idades escolares e apresentam indícios de saúde emocional comprometida no 

interior dos ambientes educacionais.  

Entre os 183 países integrantes da OMS, apenas 38 – incluindo o Brasil –, possuem 

estratégias para a prevenção do suicídio. A organização afirma que, a cada 40 segundos, uma 

pessoa, ao redor do mundo, tira a sua vida. A taxa de suicídio é de 15% em jovens de baixa e 

média renda. Esses dados podem parecer distantes ou nos levar a pensar que não seremos 

atingidos, visto que nem sempre estamos alertas aos sinais daqueles que estão ao nosso redor. 

Consoante à Organização das Nações Unidas (ONU) (2019), cerca de 20% dos adolescentes 

sofrem de transtornos mentais, como: automutilação, suicídio e depressão. 

Em uma conferência da ONU4, abordou-se a importância da saúde mental nos anos 

iniciais da vida. A partir dos dados supracitados, é possível constatar que tal problemática não 

 
1 DEPRESSÃO será a doença mais comum do mundo em 2030, diz OMS. Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica. São Paulo. Disponível em: https://bityli.com/bkYUR Acesso em: 11 jan. 2022. 
2 BRASIL lidera casos de depressão na quarentena, aponta pesquisa da USP. CNN Brasil. São Paulo, 2021. 
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-lidera-casos-de-depressao-na-quarentena-aponta-
pesquisa-da-usp/ Acesso em: 25 jan. 2021. 
3 VERDÉLIO, Valéria. Suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Agência Brasil. 
Brasília, 2017. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/suicidio-e-quarta-maior-
causa-de-morte-de-jovens-entre-15-e-29-anos. Acesso em: 28 jan. 2021. 
4 AGÊNCIAS da ONU discutem como reduzir transtornos de saúde mental de crianças e adolescentes. ONU News. 
2019. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693471 Acesso em: 20 jan. 2021. 

https://bityli.com/bkYUR
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-lidera-casos-de-depressao-na-quarentena-aponta-pesquisa-da-usp/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-lidera-casos-de-depressao-na-quarentena-aponta-pesquisa-da-usp/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/suicidio-e-quarta-maior-causa-de-morte-de-jovens-entre-15-e-29-anos.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/suicidio-e-quarta-maior-causa-de-morte-de-jovens-entre-15-e-29-anos.
https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693471
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está longe de receber a atenção devida entre nós. Infelizmente, esta pesquisadora vivenciou uma 

dessas experiências no ano de 2018, com sua irmã, e afirma que é muito difícil integrar os 

números das taxas de suicídio.  

O Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm 

desenvolvido pesquisas sobre infraestrutura em ambientes escolares e seus entornos, intitulada 

Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), visando ter o monitoramento de ações 

relacionadas à saúde e que serão desenvolvidas com os estudantes (BRASIL, 2021). 

Os resultados obtidos pelo PeNSE no ano de 2015 apontam que 12,5% dos estudantes 

do 9º ano do Ensino Fundamental relataram ter perdido o sono na maioria das vezes nos doze 

meses anteriores, afetados por ansiedade e preocupações (BRASIL, 2015). Além disso, 16,5% 

dos alunos do 9° ano declararam terem se sentido sós, na maioria das vezes ou sempre, nos doze 

meses que antecederam a pesquisa. Já 4,5% informaram não ter nenhum amigo, sendo que “não 

ter nenhum amigo próximo, entre os adolescentes, pode ter consequências bastante sérias no 

que se refere à saúde mental” (BRASIL, 2015). 

De acordo com a OMS, 79% dos casos de suicídio podem ser evitados. A partir do que 

foi vivenciado por esta pesquisadora, um dos maiores desafios é decifrar os sinais de quem está 

com a saúde mental comprometida. O tema tem sido desenvolvido paliativamente nos últimos 

anos, com campanhas desenvolvidas pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), como é o caso 

do Setembro Amarelo.  

As escolas têm trabalhado para conscientizar os alunos, porém, a temática ainda é um 

tabu. O CVV5 mostra que ocorrem 32 suicídios diários no Brasil, ou seja, uma morte a cada 45 

minutos. Esta pesquisadora, em sua atuação como professora de escola pública e privada, nota 

alguns sinais de depressão em seus alunos, tais como: tristeza, baixo rendimento e 

automutilações. Como ressignificar a experiência pessoal desta pesquisadora e ajudar esses 

jovens e a ela mesma? Várias questões enfrentadas no processo de luto geram inquietações 

sobre como desenvolver o autoconhecimento e auxiliar os alunos.  

 Coincidente ao período que ocorreu esse fato pessoal, deu-se o início do Mestrado 

Profissional no Instituto Federal de Ensino. Aliando vivência e conhecimento, busca-se um 

novo olhar e novas ferramentas para as práticas educacionais desta pesquisadora, que ingressou 

no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) no 

 
5 SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Centro de Valorização da Vida. Disponível 
em: https://www.cvv.org.br/blog/setembro-amarelo-mes-de-prevencao-do-suicidio/. Acesso em: 20 jan. 2022. 

https://www.cvv.org.br/blog/setembro-amarelo-mes-de-prevencao-do-suicidio/
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Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e no grupo de pesquisa “Políticas Públicas para a 

Educação Básica”6, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), coordenado pela orientadora deste trabalho. O grupo elabora atividades 

inter-relacionando a Educação Matemática e a Estatística com a Educação Socioemocional, de 

maneira interdisciplinar, investigando as intencionalidades e potencialidades da saúde do corpo 

e da mente, a educação social e emocional, essenciais na implementação de novas ideias 

curriculares. 

 

Motivação para o estudo 

 

Antes de tudo, ressalto que nesta seção, farei uso da primeira pessoa do singular, já que 

descrevo minhas experiências pessoais das quais surgiram as motivações para este estudo. 

Minha atuação profissional, nesse período, foi em duas instituições distintas: uma escola 

pública, na periferia de Guarulhos, e uma inovadora, em um bairro nobre de São Paulo. A 

motivação para a realização deste trabalho se deu a partir de conflitos entre alunos na escola 

pública. Desse modo, a pesquisa desenvolvida debruça-se sobre essa instituição de ensino. As 

experiências advindas da escola privada formam o alicerce no que tange as metodologias 

utilizadas por outros docentes, pesquisadores e aqueles que se interessam por tal temática.  

  Na escola pública tomada enquanto objeto, a professora de Educação Física relatava 

que em suas aulas com as turmas de 9º ano, o preconceito entre gêneros chamou sua atenção. 

Algumas das falas e dos comportamentos manifestados por seus alunos incluíam afirmações 

como: “Meninas não podem jogar futebol”, e atribuíam apelidos ofensivos aos colegas. Atitudes 

que poderiam ser identificadas como bullying, denotando que o limite entre a brincadeira e a 

doença se rompia. Com essa problemática, a professora de Educação Física solicitou que todos 

desenvolvessem uma pesquisa sobre tipos de violências: raciais, gêneros, domésticas e abusos 

sexuais. Trabalhou com o tema “Somos todos iguais e diferentes”, utilizando em suas aulas 

excertos do livro: “O jeito de cada um: iguais e diferentes”, de Edson Gabriel Garcia (2001). 

Essa obra discute cidadania, solidariedade, participação, diálogo e respeito às diferenças e 

convivências. A docente notou que seus alunos começaram a desenvolver uma consciência 

 
6 Em 2021, esse grupo passou a se chamar Grupo de Pesquisa Ser, Estar e Interagir Competências na Educação 
Básica (GPSEI). 
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acerca da violência gerada por eles no ambiente escolar e entre seus pares, além de refletirem 

sobre a dimensão da violência no mundo. 

Cada turma abordou um tipo de violência descrita acima. Os alunos apresentaram dados 

estatísticos, como o número de homossexuais mortos e porcentagem de mulheres violentadas. 

Por meio de encenação teatral, representaram uma audiência em júri popular, no qual o caso 

abordado era a violência doméstica.  

Essas atividades deram voz aos alunos e alguns problemas vividos fora da sala de aula 

vieram à tona. Uma aluna foi porta-voz de uma amiga da mesma sala, relatando o falecimento 

da irmã de 22 anos, morta pelo marido a facadas. Por não conseguir falar devido à emoção, ela 

pediu para que a amiga discorresse sobre o fato. Em outro depoimento, uma estudante relatou 

que foi assediada aos quatro anos pelo primo e depois abusada pelo tio, usuário de drogas e 

álcool, que a violentou dos seis aos dez anos. Argumentou que não denunciou devido às 

ameaças de morte que o tio fazia a ela. Além da violência, ela relata as consequências desse 

ato. 

Para os professores, foi chocante e despertou a responsabilidade social o fato de algumas 

alunas, aos prantos, procurarem os docentes, pois se viam no discurso das outras colegas que 

estavam à frente das apresentações. Vivenciaram situações semelhantes e relataram abusos 

sofridos. Na mesma semana que ocorreu os trabalhos, uma aluna foi chamada pelo Conselho 

Tutelar, pois foi abusada pelo padrasto e a mãe teve coragem de denunciá-lo. Além disso, outro 

aspecto chamou a atenção:  alunas se automutilavam.  

De acordo com Goleman (2012), o ambiente familiar favorece o aprendizado das 

emoções. Os estudantes trouxeram fatos vivenciados por eles, levando-nos a compreender que 

são comportamentos aprendidos e reproduzidos dentro e fora do lar. 

 

A vida em família é onde iniciamos a aprendizagem emocional; nesse caldeirão íntimo 
aprendemos como nos sentimos em relação a nós mesmos e como os outros vão reagir 
a nossos sentimentos; aprendemos como interpretar e manifestar nossas expectativas 
e temores. Aprendemos tudo isso não somente através do que nossos pais fazem e do 
que dizem, mas também através do modelo que oferecem quando lidam, 
individualmente, com os seus próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que se 
passam na vida conjugal. Alguns pais são professores emocionais talentosos, outros 
são atrozes (GOLEMAN, 2012, p. 208). 

 

As perguntas que instigaram este projeto na escola foram: como o espaço destinado à 

Matemática no currículo escolar pode auxiliar nesta situação, visto que muitos só a reconhecem 

como cálculos desconexos da vida real? Como a disciplina de Matemática poderá contribuir 
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para esses alunos, por meio dos princípios da Educação Socioemocional, para que tenham uma 

aprendizagem expressiva, além de serem alfabetizados sobre suas emoções? 

A literatura sobre esse tema deixa claro as emoções primárias, inerentes a todo ser 

humano que necessita de regulação para o bem viver, pois calar qualquer uma delas pode causar 

patologias. As emoções não estavam ligadas ao ensino e à aprendizagem, para Goleman (2012), 

o fracasso ou sucesso escolar depende, em boa parte das características emocionais. 

Quando penso em minha formação inicial, deparo-me somente com a aprendizagem por 

meio de objetos do conhecimento, deixar a sala em ordem, alunos quietos e disciplinados. 

Demorei muito para entender o que estava fazendo ali. Não era somente uma inquietação da 

profissão, existia também meus impasses pessoais. 

 Passando o tempo de grandes angústias, percebi a necessidade de me autoavaliar, 

desfazer, despedaçar, para me refazer e reconstruir em um novo lugar, entender meu propósito 

e a diferença que poderia fazer neste lugar que não era rígido, mas flexível para o ir e vir, de 

desfazer os “nós” e refazer “laços”. Os espaços que habitasse deveria ter como contexto e/ou 

pano de fundo a democracia construída por diálogos. Amiúde, ouvir e não ser ouvida e vice-

versa. Nessas relações, construindo, consequentemente, pela didática e metodologia, uma 

atividade que fizesse sentido para os docentes e a discente. 

É necessária essa transformação de dentro para fora, não só do aluno, mas de todos que 

estão no âmbito da escola. Na sala de aula inicia-se com o professor se autoconhecendo e 

preparando-se para tais mudanças. Espírito Santo (2011, p. 15) afirma que “nenhum educador 

poderá obrigar um aluno a se autoconhecer”. Segundo o autor, o que pode fazer – e é o que 

tenho feito em meu trabalho – é “provocar o educando a caminhar em certa direção”. Suas 

indagações vão além, despertando transcendência para a liberdade.  

 

É importante frisar que estamos ainda no início de tal caminho, até porque implica um 
livre “querer”, ou seja, é impossível, como disse antes, “forçar’ alguém a seguir essa 

direção. Cabe aqui uma curiosa reflexão que diz respeito ao fato de todos os seres 
vivos “conhecidos” nascerem “prontos”, sendo que somente o ser humano precisa ser 

“educado” – vale lembrar que “educar” vem do latim educare, e significa “tirar de 

dentro”. Tal reflexão nos leva a uma indagação fundamental a respeito da 

transcendência do ser humano: como poderia surgir já pronto um ser cuja essência é 
a liberdade? (ESPÍRITO SANTO, 2011, p. 15 grifos do autor). 

 

Permito-me ter esses momentos, afinal, toda construção precisa de um planejamento, 

um alicerce. Assim, fui construindo essa sequência didática, sabendo que o legado não está em 

mim, mas no outro. 
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É notória a necessidade do desenvolvimento de atividades que considerem os aspectos 

físicos, emocionais, cognitivos e intelectuais dos estudantes. A partir deste momento, modifico 

o foco narrativo para a primeira pessoa do plural, visto que é uma construção em conjunto com 

minha orientadora e com o grupo de pesquisa, no qual são discutidos os aportes teóricos, 

descobertas de atividades e discussões que sustentam este trabalho. Portanto, a pesquisa 

considera contribuições coletivas em seu bojo; são mãos que constroem o objetivo de pesquisa 

conjuntamente. 

 

Relevância e delimitação do problema 

 

A partir das situações supracitadas, foi despertado o interesse na construção da 

identidade dos adolescentes. Para tanto, buscou-se aprofundar a leitura e a pesquisa acerca de 

materiais de apoio relacionados ao desenvolvimento de atividades que contribuem com os 

aspectos descritos anteriormente. Entendemos que, com o objetivo de que os alunos tenham 

uma aprendizagem com significado e reflexiva na formação acadêmica, é necessário considerar 

a saúde nos aspectos físicos e emocionais. 

O arcabouço teórico que nos auxiliou na construção no processo da pesquisa é composto 

por: questões acerca do processo de ensino e aprendizagem da Estatística – Gal (2002) e 

Batanero (2001) –; inter-relacionadas com a Teoria das Inteligências Múltiplas – Gardner 

(1995) –; desenvolvimento social e emocional do Instituto Internacional Collaborative for 

Academic, and Emotional Learning (CASEL, 2015); Neurociência e educação, por Macedo e 

Bressan (2016); necessidades essenciais ao ser humano – Max-Neef e Hopenhayen (1989 apud 

O’Sullivan, 2004) –; e a atenção e seu papel fundamental na aprendizagem – Goleman (2012). 

As questões sociais são apontadas como parâmetro envolvendo os diferentes aspectos 

na formação dos alunos como cidadãos, mediante a saúde emocional, sabendo que corpo e 

mente não se dissociam, ou seja, não se pode separar comportamento de aprendizagem.   

Na pesquisa ora proposta, utilizaremos a Estatística e as Metodologias Ativas para 

promover uma sequência didática que leve o aluno a refletir sobre a formação de sua identidade 

e escolhas possíveis, considerando seus aspectos emocionais e sociais.  

Deve-se perceber que essa qualidade educacional transpassa o limite entre os 

conhecimentos didáticos e pedagógicos. No atual cenário, podemos ter acesso a novos 

conhecimentos, como aqueles que orientam o desenvolvimento da Inteligência Emocional.  

Segundo Daniel Goleman (2012, p. 13), “as lições emocionais que aprendemos na infância, seja 
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em casa ou na escola, modelam circuitos emocionais, tornando-nos aptos – ou inaptos – nos 

fundamentos da inteligência emocional”. Além disso, o autor pontua que é na infância e na 

adolescência que adquirimos hábitos emocionais básicos que irão dirigir nossas vidas. 

Outro ponto a ser discutido é o índice de violência nas escolas que vem aumentando 

gradativamente. De acordo com o Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo7 (APEOESP), das respostas positivas de pessoas que souberam de violência nas escolas, 

90% foram docentes e 81% discentes. Os pontos a serem discutidos são: Não há locais de 

escutas seguras ou diálogos, poucas escolas têm a participação do aluno de forma efetiva, 

viabilizando uma democratização para a comunidade escolar.  

Quando um aluno expressa sua frustração ou emoção, nota-se que a escola se coloca 

como um lugar onde a aprendizagem está somente relacionada com o que está escrito nos 

currículos de diretrizes oficiais de maneira disciplinar. Os estudiosos da Neurociência 

Cognitiva, tais como Macedo e Bressan (2016), afirmam que tudo está relacionado e o professor 

não deveria se reduzir a uma especialidade cognitiva, ao domínio de um único conteúdo, 

esquecendo os aspectos sociais e emocionais na aprendizagem. Essa outra face da moeda que 

também é vital para o processo de conhecimento, especialmente no que diz respeito às relações 

entre a atenção e as emoções. 

Nesse sentido, a pesquisa contribui para a construção de uma sequência didática 

envolvendo o desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem social e emocional por meio 

da alfabetização emocional e formação de identidade. Visa-se, com este estudo, inspirar outros 

professores a juntarem-se nessa reflexão para ampliá-la. Para tanto, buscamos estratégias de 

metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem da Estatística. Para ampliar nosso 

repertório, interagimos com os conhecimentos da Neurociências para a Educação e diversas 

áreas do conhecimento que colaboram com pesquisas científicas para a área educacional. 

 

Objetivos do trabalho e questões de pesquisa 

 

Diante das necessidades expostas, elaboramos uma sequência didática e aplicamos a 

alunos do 9° ano da Educação Básica, tendo como objetivo geral: desenvolver uma sequência 

 
7 PESQUISA indica aumento de casos de violência nas escolas públicas de São Paulo. Sindicato de Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em: 
http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias-2019/pesquisa-indica-aumento-de-casos-de-violencia-nas-escolas-
publicas-de-sao-paulo/. Acesso em: 20 dez. 2021. 

http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias-2019/pesquisa-indica-aumento-de-casos-de-violencia-nas-escolas-publicas-de-sao-paulo/
http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias-2019/pesquisa-indica-aumento-de-casos-de-violencia-nas-escolas-publicas-de-sao-paulo/
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didática integrada ao conteúdo de Matemática e Estatística que potencialize o 

autoconhecimento e as habilidades descritas no Currículo Oficial, como caminho para a 

construção da identidade do adolescente. 

 Acreditamos que os professores possam considerar a possibilidade de utilizar esses 

conhecimentos em suas práticas pedagógicas, observar e discutir sua validade. Sendo assim, os 

objetivos específicos desta sequência didática vão contribuir com os seguintes aspectos na 

Educação Básica: 

• Refletir sobre a aprendizagem dos aspectos sociais e emocionais; 

• Coletar dados para uma aprendizagem ativa do conteúdo de Estatística; 

• Compreender a importância do autoconhecimento e construção da identidade do 

adolescente; 

• Reunir contribuições advindas de áreas científicas para educação; 

• Analisar os resultados dessa sequência didática para trabalhos futuros em Educação 

Socioemocional e a Estatística; 

 Dessa forma, ao elaborarmos o projeto de pesquisa, propomos a seguinte questão 

norteadora para a investigação proposta:  

Como uma sequência didática envolvendo conteúdo específico de Estatística e aspectos 

sociais e emocionais pode potencializar a formação integral dos estudantes? Ao ser elaborada 

para uma aprendizagem efetiva do conteúdo específico de Estatística. Quais aspectos sociais 

e emocionais são necessários para esta formação integral? 

 A seguir, faremos uma descrição da dissertação. 

 

Descrição da dissertação 

 

Nesta introdução, apresentamos: os dados da OMS e alguns problemas emocionais 

sofridos pelos jovens – como o aumento dos casos de suicídio –; os motivos reais que nos 

levaram a pensar em uma sequência didática que discutisse a identidade dos jovens; a 

experiência da autora com o tema e como superou as barreiras enfrentadas. Descrevemos, 

também, nosso objetivo e as questões de pesquisa que nortearam este trabalho. 

No primeiro capítulo, discorreremos acerca dos aportes teóricos da Neurociência; a 

construção da identidade dos adolescentes e os documentos oficiais que descrevem a Educação 
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Socioemocional. No segundo capítulo, apresentaremos os aportes metodológicos. No terceiro 

capítulo, será descrita a coleta de dados. No quarto capítulo consta a análise dos dados, realizada 

com base na roda de conversa estabelecida e nos protocolos de observação. Em seguida, 

apresentaremos nossas considerações finais. Por fim, encontra-se descrito o produto final da 

dissertação. 
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1 EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL  

 

A proposta desse capítulo  é apresentar os aportes teóricos que auxiliam o processo de 

ensino e aprendizagem dos aspectos emocionais para a formação integral dos discentes em 

documentos educacionais oficiais como a Base Nacional Curricular Comum (BNCC),  

Currículo Paulista, artigos científicos, as Competências Socioemocionais, estudos sobre: 

felicidade, Neurociência e a construção da identidade. 

 

1.1 Interrelações entre Documentos oficiais e Educação Socioemocional 

 

Segundo Antunes (2002), em meados de 1990, realizou-se uma Conferência 

Internacional sobre Educação patrocinada pela Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). No seu encerramento, apresentou-se um relatório final intitulado 

“A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos”. Coordenado pelo professor Jacques 

Delors, prepararam um relatório para a Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI, nomeado “Educação: Um Tesouro a Descobrir”. O documento proporciona uma visão 

político-educacional para as salas de aula do mundo inteiro. Para ter um impacto global e 

responder a tantas dúvidas, foram criados os “Quatros Pilares da Educação”, servindo como 

uma espécie de “bússola” para o educador. Os quatros pilares são: aprender a ser; aprender a 

conhecer; aprender a conviver; e aprender a fazer. Adiante associamos esses pilares 

educacionais, com as necessidades essenciais do SER humano (Ser, Estar, Fazer e Interagir) 

descritas por Max-Neef; Hopenhayen (1989). 

Com esses novos desafios propostos pela UNESCO, o Brasil desenvolveu um 

documento norteador para a educação: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

apresenta dez competências gerais da Educação Básica. Elas são embasadas em valores, 

conhecimentos e habilidades necessárias para a formação integral. Na BNCC (BRASIL, 2017, 

p. 08), “competência é definida como mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais) atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho”. O infográfico abaixo ilustra as competências supracitadas: 
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Figura 1 - As dez competências gerais da Educação Básica propostas na BNCC (2017)

 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Nesse documento, vemos a importância de novas competências, como a 

socioemocional, nas quais destacamos: 

 

Figura 2 - Competências Socioemocionais 

 
Fonte: Brasil (2017). 
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Para fundamentar nosso estudo, destacamos a habilidade do item 8: “Conhecer-se, 

apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas” 

(BRASIL, 2017, p. 11). 

Notamos a necessidade do desenvolvimento, nos estudantes da Educação Básica, de 

competências interpessoais – capacidade de se comunicar bem, compreender outras pessoas, 

mediar conflitos, relacionar-se com diferentes grupos – e intrapessoais – chave do 

autoconhecimento, entender os próprios sentimentos, usá-los para orientar comportamentos –, 

descritas por Gardner (1995). O desenvolvimento dessas duas inteligências transformou-se em 

foco dos estudos de Goleman (2012), com o nome de Inteligência Emocional. Tais estudos são 

anteriores a BNCC, sendo assim, o conceito de Desenvolvimento da Inteligência Emocional foi 

abstraído por muitos educadores e compreendido como amplo e salutar construir um meio 

viável para o trabalhar nas escolas, sob a nomenclatura de Educação Socioemocional.  

 Compreender todo o processo das emoções parece difuso, mas para Goleman (2012), 

esse projeto é uma grande oportunidade para auxiliar os discentes a transformarem momentos 

de crises pessoais em lições de competências emocionais. Alguns programas incluem atividades 

de lição de casa para que os pais possam participar, além de, efetivamente, saberem sobre a 

vida emocional dos filhos (GOLEMAN, 2012). Segundo o autor, outro ponto a ser identificado 

é que quanto mais cedo for implementado o programa de alfabetização emocional, abrangendo 

toda a vida escolar e os trabalhos na escola, em casa e na comunidade, mais ampliaremos as 

condições para a existência de uma vida saudável. 

A Educação Socioemocional (em inglês, SEL – Social Emotional Learning) é o processo 

de adquirir habilidades necessárias para reconhecer e gerenciar emoções; desenvolver cuidado 

e preocupações com os outros; estabelecer relações positivas; tomar decisões responsáveis e 

manejar situações desafiadoras de forma eficaz. 

O Instituto Internacional Collaborative for Academic, and Emotional Learning 

(CASEL, 2015), fundado por Daniel Goleman, busca aprimorar o sucesso de crianças na escola 

e na vida ao promover aprendizado social, emocional e acadêmico. Esse instituto, por meio de 

suas pesquisas, elaborou um conjunto de cinco competências cognitivas, afetivas e 

comportamentais: autorregulação, autoconhecimento, habilidades de relacionamento, 

conhecimento social e decisões responsáveis.  Notamos que são citadas na BNCC (2017), 

conforme a figura 2.   
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Ao redor do mundo, existem vários programas de Educação Socioemocional. Um 

exemplo, no Brasil, é o Instituto Ayrton Senna8. Segundo Estanislau e Bressan (2014), esses 

programas proporcionam um ambiente de valorização e motivação para alunos e professores. 

Aprendemos, por muitos anos, a não falar de sentimentos e os classificamos como bons 

ou ruins. É possível considerar, a partir do que se levanta nos estudos sobre Educação 

Socioemocional, que os sentimentos são inerentes ao ser humano. Podemos ensinar os jovens 

a questionarem-se reflexivamente sobre os seus sentimentos, se são positivos ou negativos. 

Algumas perguntas auxiliam nesse processo de aprendizagem: Você pode me dar um exemplo 

do que está falando? Você pode falar mais sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Você tem 

algum exemplo disso? Como chegou a essa conclusão? (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014).  

 

Quando um jovem se torna capaz de “driblar” emoções negativas para pensar em 

soluções para seus problemas, ele passa a tomar decisões mais assertivas, criativas e 
responsáveis que o afastam de situações adversas, como o uso de drogas ou evasão 
escolar. Já desenvolver aspectos como autopercepção e empatia melhora as relações 
interpessoais e reduz comportamentos hostis e agressivos (ESTANISLAU; 
BRESSAN, 2014, p. 54). 

 

Escolas e professores já trabalham de forma inadvertida e, nesse sentido, 

inconscientemente, a Educação Socioemocional, desde que haja oportunidade para tanto. Os 

autores apresentam mais algumas ferramentas, como: investir no ambiente, apresentando os 

trabalhos dos alunos de maneira visível, isso traz sensação de pertencimento; gestores atuarem 

de forma colaborativa; situações complicadas serem tomadas como desafios para colocar 

limites e promover a mudança da situação.   

Consideramos como exitoso o desenvolvimento do discente a partir da implementação 

de boas práticas com a Educação Socioemocional. No Quadro 1, descrevemos algumas 

competências: 

Quadro 1: Descrição de Competências Socioemocionais  

Autoconhecimento Expressando seus sentimentos (de forma verbal e 
não verbal), identificar seus sentimentos, por 
meio de debate, com personagens reais ou 
fictícios. 

Ensinar que pensamentos influenciam sentimentos Demonstre aos alunos que uma mesma situação 
pode ser interpretada por pessoas diferentes de 
maneiras diferentes. As pessoas que fazem 
interpretações mais negativas costumam sofrer 
mais, às vezes, desnecessariamente. 

 
8 A EDUCAÇÃO é a melhor maneira de mudar o mundo. Vamos juntos? Instituto Ayrton Senna. São Paulo. 
Disponível em: https://bityli.com/ArIlc Acesso em: 20 dez. 2021. 

https://bityli.com/ArIlc
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Consciência social – empatia Incentivar os alunos a ouvir os outros, usar 
oportunidades que surgirem em classe para que 
eles ajudem, e propor atividades de altruísmo 
(visitar creches, campanha de alimentos). 

Tomadas de decisão responsáveis   Estipule uma redação em que a criança ou 
adolescente liste seus fatores desencadeantes de 
uma emoção ou comportamento (gatilhos) e 
identifique quais são modificáveis e quais não 
são. Pergunte como isso pode ser feito e promova 
o debate. Solicite aos alunos que criem 
estratégias para resolução de conflitos. 

Persistência e determinação Ensinar aos alunos lições de esforço, paciência e 
perseverança; elogiá-los quando demonstram 
essas habilidades; e oferecer desafios com nível 
de dificuldade gradativamente maior a partir de 
situações de sucessos são boas condutas para 
incentivar a persistência e a determinação. 

Utilização de recursos tecnológicos Os alunos podem desenvolver blogs coletivos 
voltados para boas causas e otimizar a 
comunicação. 

Fonte: Estanislau e Bressan (2014, p. 56-59). 

 

Verificamos que essas competências estão ligadas ao processo de ensino e 

aprendizagem, não podendo, assim, limitá-las a um programa específico. Como foi pontuado 

anteriormente, todas as áreas do conhecimento podem desenvolver atividades criativas e 

motivadoras para despertar o interesse e atenção dos estudantes. Outrossim, este caracteriza-se 

como um dos objetivos do nosso trabalho: promover uma nova maneira de pensar, 

ressignificando nossas práticas escolares. Dessa forma, trabalhando na formação pessoal, é 

possível observar que os índices dos resultados acadêmicos progridem (ESTANISLAU; 

BRESSAN, 2014). 

Esses são pontos que convergem com os documentos oficiais da Base Nacional Comum 

Curricular. Ressaltamos que todos os componentes curriculares podem desenvolver atividades 

com as competências Socioemocionais, trazendo ganhos para a aprendizagem dos alunos. 

 

1.2 A felicidade como busca do ser humano 

 

A partir dos estudos desenvolvidos por Novaes e Mangelot (2018), identificou-se que 

os alunos são capazes de se conscientizarem quanto às suas escolhas e necessidades essenciais. 

Para tanto, parte-se de uma pergunta: “O que é a felicidade para você?”. 

Para os pesquisadores da Ciência Hedônica, não se encontra uma única definição 

coerente para felicidade. Segundo Ben-Shahar (2018), a percepção do que é felicidade é 
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diferente para cada pessoa. Algum sofrimento é inevitável na vida de qualquer um, por outro 

lado, podemos sempre ser mais felizes, pois não há pessoa que experimente completa bem-

aventurança durante todo tempo, sem mais nada a aspirar. 

A felicidade pode ser vista como um recurso ilimitado e é possível nos concentrar em 

como obter o máximo dela. Assim, Ben-Shahar (2018) define felicidade como a experiência 

geral de prazer e sentido. A pessoa feliz desfruta de emoções positivas ao mesmo tempo que vê 

significado em sua vida. Precisamos da experiência das emoções positivas e dos benefícios no 

presente e futuro. 

 

O admirável mundo novo de remédios rápidos não leva em consideração benefícios 
de longo prazo e ignora nossa necessidade de significados. A verdadeira felicidade 
envolve algum desconforto emocional e experiências difíceis, que certos livros de 
autoajuda e medicações psiquiátricas procuram contornar. A felicidade pressupõe a 
superação de obstáculos. Nas palavras de Frankl, “o que o homem precisa, realmente, 

não é de um estado sem tensões, mas, do esforço e da luta por uma meta digna dele. 
Não é de uma descarga de tensão a qualquer custo, mas do apelo de um significado 
potencial esperando para ser alcançado por ele”. Embora haja certamente muitos casos 

que o uso de drogas psiquiátricas é seguro e necessário, chamo a atenção para a forma 
fácil como essas medicações são receitadas. Há um perigo real de que, juntamente 
com a tensão, o significado também seja eliminado com a medicação. [...] Para viver 
uma vida com significado, devemos ter um objetivo que se autoimponha e que possua 
significado pessoal, em vez de um objetivo que seja ditado pelos padrões e pelas 
expectativas da sociedade. Quando experimentamos esse senso de finalidade, muitas 
vezes sentimos como se tivéssemos encontrado nossa vocação (BEN-SHAHAR, 
2018, pp. 63-69). 

 

Nota-se como a questão da felicidade impacta a escolha vocacional e a questão da 

identidade dos adolescentes. Sem as devidas contribuições educacionais, perde-se nos apelos 

da sociedade de consumo. O autor afirma, ainda, que uma alegria verdadeira na vida é ser útil 

a um objetivo que você reconhece como grande. 

Para Layard (2018), a felicidade depende tanto da vida interior quanto das circunstâncias 

externas, e por meio da educação é possível melhorar a vida interior. Na maioria de nós, há uma 

força positiva profunda que pode ser liberada se superarmos nossos sentimentos negativos. 

Desenvolver essa força de caráter deve ser um dos principais objetivos da educação, conclui 

Layard (2018). Compreendemos que esse é um dos objetivos da proposta de Educação 

Socioemocional na BNCC (BRASIL, 2017). 

Damásio (2000) distingue emoção de sentimento: para as emoções, não temos uma 

expressão verbal, ela acontece no corpo, como o rubor facial quando estamos envergonhados 

ou com raiva. O sentimento vem depois, é a interpretação da consciência do que está se 

passando no corpo. Dessa maneira, nomeamos o que estamos sentindo: raiva ou vergonha, por 



31 

 

exemplo. Se a interpretação for equivocada, o sentimento também será e desencadeará reações 

inapropriadas. Segundo muitos psiquiatras, entre eles, Estanislau e Bressan (2014), um dos 

motivos que leva os adolescentes a se mutilar é a incapacidade de expressar o que estão 

sentindo. Por isso, o estudo de emoções e sentimentos é fundamental, sobretudo, na 

adolescência. 

Apresentamos a felicidade como um ponto a ser discutido nas escolas, associado à noção 

de qualidade de vida, com base na visão de Ben-Shahar (2018). Entendemos que é importante 

discutir esse tema no ambiente escolar para permitir que os alunos se manifestem a esse respeito 

e acrescentem ou ressignifiquem crenças. E por que citamos felicidade como campo de estudo? 

Segundo Blaíse Pascal, filósofo francês, “todos buscam a felicidade. Sem exceções. Sejam 

quais forem os diferentes meios empregados, todos tendem para esse fim. Essa é a motivação 

para qualquer atitude, de qualquer pessoa, mesmo aquelas que se enforcam” (PASCAL, século 

XVII apud ANDREWS, 2011, p. 15). 

 Com base nesse fato, vemos que o tema “felicidade” pode ser um contexto instigante 

para atividades educacionais. Todos querem ser felizes, buscam a “tal felicidade”, mas como 

buscam? Para esse questionamento, teremos diversas respostas, pois cada ser humano tem algo 

que o deixa feliz. Entretanto, quando isso não acontece gera frustração, decepção, emoções que 

são inerentes a qualquer pessoa.  

Segundo Kivitz (2017, p. 01), “viver é uma arte que se aprende”. Não nascemos prontos, 

vamos nos fazendo, transformando, tornando-nos seres humanos. Isso acontece porque somos 

ensinados a pensar, sermos educados, tomar decisões conscientes. O autor nos leva a refletir 

que “a gente vai se tornando humano. Vai se fazendo gente, enquanto a gente vive”. Além disso, 

muitos acontecimentos da nossa vida não dependem de nós, mas como iremos agir diante de 

tais situações é também um aprendizado. Trazer essas condições para o ambiente escolar é 

transformador: “e é nisto que consiste a nossa liberdade: nossa prerrogativa de decidir que tipo 

de gente queremos ser quando crescermos, e decidir que caminho vamos percorrer enquanto 

trilhamos a nossa saga pela vida” (KIVITZ, 2017, p. 01). 

Entendemos que é necessário apresentar aos educandos uma diversidade de caminhos 

para que ampliem suas possibilidades. Como educadores, transcendemos tais discussões para 

que o aluno tenha a liberdade de se olhar, se conhecer, experimentar, sentir, agir e desenvolver 

suas escolhas, e assim, tomar decisões por meio do seu discernimento sobre os fatos e suas 

emoções.  
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Apresentamos uma pesquisa realizada por Novaes e Mangelot (2018), no âmbito do 

grupo de pesquisa descrito na introdução, com alunos do 6° ano do Ensino Fundamental de uma 

escola privada em Guarulhos. Os estudantes responderam à questão: “O que é felicidade para 

você?”. Em seguida, tabularam os dados e estenderam a pesquisa, em outro momento, aos seus 

pais e avós. A intenção foi identificar o que era a felicidade para os indivíduos dessas três 

gerações, problematizar seus significados e discutir necessidades essenciais do ser humano.  

Os alunos categorizaram sua felicidade, com suas preferências, observando os itens mais 

citados, após a construção da tabela, fizeram a representação gráfica dos dados por eles obtidos.  

 
Figura 3 - Felicidade segundo os alunos 

 
Fonte: Novaes; Mangelot (2018, p. 97). 

 

A pesquisa apontou que, para 24,5% dos alunos respondentes, a felicidade acontece com 

o brincar. Quando questionados sobre o porquê da resposta, os estudantes falaram que essa é a 

fase da brincadeira, de estar com os amigos e que não pensam nas responsabilidades dos 

adultos, como o trabalho.  

Na próxima figura, os alunos categorizaram a felicidade segundo seus pais, respeitando 

as respostas dos pais e mostrando por meio da tabela a preferência deles. 
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Figura 4: Felicidade segundo os pais 

 
Fonte: Novaes; Mangelot (2018, p. 97). 

 

Com a participação dos familiares nesta discussão, os discentes puderam comparar as 

respostas dadas por eles com as de seus pais (Figura 4) e avós (Figura 5) verificaram que a 

felicidade depende das vivências e escolhas que os respectivos entrevistados fizeram no 

decorrer da vida. Observando novamente os gráficos anteriores, entre os dez aspectos mais 

citados para a felicidade, as crianças apontaram brincar e comer chocolate (que registramos na 

categoria alimentação), enquanto os pais disseram amor e trabalho.  

Já os avós indicaram saúde e estar com os netos. A família foi um aspecto citado de 

forma confluente em qualquer idade, como fonte de felicidade.  Os alunos reunidos 

categorizaram as preferências dos avôs, utilizando tabela e gráfico.  
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Figura 5:  Felicidade segundo os avós 

 
Fonte: Novaes; Mangelot (2018, p. 97). 

Os adolescentes puderam refletir sobre suas escolhas, a dos colegas e seus familiares. 

Em cada fase da vida, existem motivos que geram a felicidade: “de todos os fatores que afetam 

a felicidade, a vida familiar ou outro relacionamento íntimo, vem em primeiro lugar” 

(LAYARD, 2018, p. 207). 

 Assim, com a discrepância entre o que os adolescentes escreveram – brincar, comer, 

viajar – e seus familiares – amor, afeto, saúde – foi possível estabelecer esta discussão de 

maneira prática, lúdica e eficiente. Algumas coisas não eram óbvias para esses alunos, como 

estar em família, a importância deles para os avós, saber distinguir o que são necessidades 

básicas do ser humano em relação àquilo que é preferência pessoal e entender o peso que esta 

compreensão tem no nível de felicidade que se pode vivenciar. Igualmente, foi possível discutir 

as necessidades essenciais e não essências ao ser humano. Por exemplo: uma necessidade 

essencial é a alimentação e não necessariamente chocolate, pois temos muitas maneiras de estar 

bem alimentados. Por outro lado, a má alimentação pode gerar problemas de saúde, e a falta de 

afeto pode gerar patologias. Essa discussão mostrou-se importante para refletir nas questões de 

consumo e consumismo e suas consequências na saúde financeira e no meio ambiente. 

Para a economia comportamental, uma das causas para o comportamento inconsistente 

– que gera perdas financeiras ou outras – é a incapacidade de prever sentimentos futuros e não 

saber avaliar corretamente magnitudes numéricas, o que leva a desinformação sobre riscos 

(LAYARD, 2018). Com relação às magnitudes numéricas, dentro do contexto da Estatística, 

além da leitura e interpretação dos gráficos, os cálculos de porcentagens aplicadas em contextos 

tão instigantes ganharam novos significados para os alunos. Eles exercitaram, ainda, a escuta 

atenta e o respeito em relação à opinião do outro. Além da diversidade das gerações, existiam 
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pais que estavam na faixa etária de 50 anos, enquanto em outras famílias essa idade era dos 

avós.  

Para analisar a aprendizagem dos alunos, foi realizado avaliações conceituais. Essas 

foram compostas de exercícios com: tabelas, leitura, interpretação de gráficos. Os resultados 

dos discentes foram superiores à de bimestre anteriores, esses resultados comprovaram a 

aprendizagem desses alunos no componente curricular.  

A atividade descrita por Novaes e Mangelot (2018) é uma nova forma de incluir a 

Educação Socioemocional nas aulas de Matemática, visto que os alunos aprenderam de maneira 

significativa a construção, leitura e interpretação de dados expressos em tabelas, gráficos e 

porcentagens, bem como uma discussão aprofundada dos tipos de variáveis estatísticas. Assim 

permitiu os estudantes refletirem em questões socioemocionais que emergiram de maneira 

espontânea enquanto aprendiam conceitos estatísticos. Esta atividade foi publicada de maneira 

completa, em Novaes (2019).  Com discussão didática e descrição da improvisação teatral 

utilizada na atividade, mostra que foi possível trabalhar empatia, autorresponsabilidade e 

consciência social, ao mesmo tempo que evidenciou a necessidade que todos tinham de 

pertencimento e participação. 

Os benefícios da Educação Socioemocional são diversos. Goleman (2012) aponta: 

autoconsciência emocional; controle de emoções; canalizar produtivamente as emoções; 

empatia; lidar com os relacionamentos; caráter; moralidade e as artes da democracia.  

Nota-se que a legislação educacional vem orientando o trabalho com estes temas desde 

o Relatório Delors para a educação do Século XXI, citado anteriormente; na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, mais bem especificada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs), publicadas em 2013 e normatizado 

recentemente na atual Base Nacional Curricular Comum. O entendimento geral é que a 

qualidade da aprendizagem, depende de um trabalho que considere todas as dimensões 

constitutivas do ser humano. Dessa forma, o trabalho do professor pressupõe não apenas o 

conhecimento do conteúdo específico e didático deste conteúdo, mas, habilitar as pessoas para 

que atuem de forma eficiente nos diversos contextos da vida. Entendemos que este é um 

trabalho que demanda a união e os esforços de todos nós professores educadores e o trabalho 

aqui desenvolvido é um esforço nesta direção. 

São inesgotáveis as vantagens da educação socioemocional, pois trata-se de um estudo 

em expansão. Nota-se que o aluno poderá gerir e administrar suas emoções, como ansiedade e 
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depressão; relacionamentos nas diversas etapas da vida; o processo de aprendizagem cognitiva; 

além de ser preparado para o mercado de trabalho. Para isso, a escola deve promover um 

ambiente acolhedor para que todos possam aprender e desenvolver habilidades 

socioemocionais e acadêmicas. Assim, podemos trabalhar com um contexto motivador e temas 

relevantes para os alunos, de modo que aprendam conceitos, significados e aplicações, como 

também a reflexão sobre as necessidades básicas para se ter uma vida saudável e a constituição 

de sua identidade. Quando elaboramos atividades em grupos, nos quais os alunos podem 

interagir, trocar ideias, falar, ter voz e ser ouvido, favorecemos a conexão e o sentimento de 

pertencimento do estudante com aquelas pessoas. 

 

1.3 Neurociência e a adolescência 

 

Como professores, podemos ser incentivados pela frase de Freire (1996, p. 94): “Me 

movo como educador porque primeiro me movo como gente.” Por meio da educação, 

acreditamos ter novas oportunidades, por meio da escuta e das conexões, uma aprendizagem 

ativa e integral. Tudo começa de dentro para fora: dentro da escola, buscando ser e formar bons 

cidadãos e para fora: nos lares, consequentemente, para a sociedade.  

De acordo com Macedo e Bressan (2015) as crianças e adolescentes possuem “janelas 

de oportunidades”. Nesses períodos, poderiam aprender conteúdos disciplinares e habilidades 

de forma mais eficiente:  

 
O processo de maturação do cérebro ocorre de diferentes formas em suas diversas 
regiões. Na adolescência, as regiões sub corticais ligadas à busca por novidades e 
prazer estão altamente desenvolvidas e ativas, mas as áreas corticais relacionadas ao 
controle desses impulsos ainda não estão suficientemente maduras para controlar tais 
estímulos de forma eficiente (MACEDO; BRESSAN, 2016, p. 25). 

 

O comportamento dos adolescentes é estudado pela neurologista Frances E. Jensen 

(2016) em seu livro “O Cérebro Adolescente”. A médica descreve que os adolescentes são 

empolgados, impulsivos, oscilantes no humor, têm falta de discernimento e juízo precário.  O 

adolescente não é um miniadulto. Essa discussão corrobora as explicações de Macedo; Bressan 

(2016) e podemos depreender delas que a adolescência é um período com potencialidades e 

dificuldades distintas. Conhecer suas particularidades e levá-los ao autoconhecimento é 

fundamental para crescerem de maneira saudável. Outro ponto importante é a formação cerebral 
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do jovem, que a autora descreve como uma área de estudo negligenciada (JENSEL, 2016, p. 

13). 

Um dos tabus a ser quebrado entre a comunidade escolar é que os alunos devem se 

preocupar com os resultados dos boletins. Dessa forma, o que eles serão cobrados envolve 

apenas boas notas nas disciplinas escolares. Em sala de aula, podemos entender a meritocracia, 

distinguindo os alunos “bons” e os “ruins” somente por notas e não por habilidades. 

Entendemos que muitos sofrem de baixa autoestima por não alcançarem os resultados 

esperados. Além disso, o senso comum aponta que o mundo do trabalho não necessita de 

habilidades socioemocionais.    

 

Garantir que o processo de aprendizado seja em si mesmo prazeroso é 
responsabilidade, em parte, de cada estudante [...]. No entanto, na época em que estão 
maduros para assumir a responsabilidade por sua educação, os estudantes já quase 
internalizaram o caráter de ratos de laboratório9. Aprendem com seus pais que as notas 
e os prêmios são a medida do sucesso, que sua responsabilidade é produzir boletins 
excelentes, em vez de aprender apenas com a finalidade de aprender (BEN-SHAHAR, 
2018, p. 115). 

 

Faz-se necessária a mudança de pensamento e o conhecimento de novas possibilidades. 

Sobre a afirmação acima, toda comunidade escolar precisa quebrar dogmas e paradigmas para 

serem críticos, além disso a aprendizagem pode ser prazerosa e divertida. Infelizmente, a 

realidade é que muitos buscam somente os resultados quantitativos das avaliações externas. 

Dessa forma, dificultamos para os estudantes a distinção entre bens tangíveis (boas notas, 

compra de tênis...) e bens intangíveis (sentir prazer no aprendizado, afeto, liberdade), bens 

integrantes de nossas necessidades essenciais. De acordo com Espírito Santo (2011), podemos 

nos comprometer como educadores na mudança no sistema vigente, pois “seguir os programas 

oficiais sem criticá-los, é adotar as condutas de avaliação que se traduzem em provas e notas, o 

professor revelará, aos olhos do aluno, seu comprometimento com tudo aquilo que 

frequentemente impede o que Paulo Freire chama de reinvenção da sociedade” (ESPÍRITO 

SANTO, 2011, p. 70). 

Na unidade escolar que foi desenvolvida essa atividade, observamos com base nos dados 

das Avaliações da Aprendizagem em Processo (AAP), que as turmas que tiveram mais relatos 

de violências domésticas são as que têm menores índices de aproveitamento escolar.  As AAP 

 
9 O Rato de Laboratório está sempre perseguindo um objetivo no futuro e nunca está feliz no momento (BEN-
SHAHAR, 2018, p. 115). 

. 
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são avaliações externas do Estado de São Paulo, que medem, bimestralmente, os índices dos 

alunos. Para Goleman (2012), existe a repetição do comportamento agressivo, que pode passar 

de geração a geração. Além do fato dessas crianças e adolescentes apresentarem, como 

consequência, problemas de aprendizagem, brutalidade e inclinação para depressão.   

Além da problematização da saúde emocional, um dos pontos discutidos em pesquisas 

são os baixos índices nas avaliações externas. O Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER 

(2015) apontou que os alunos têm dificuldades com conteúdo específico, como a interpretação 

de texto. No entanto, 61% dos estudantes brasileiros não terminam a prova por não terem 

competências socioemocionais como persistência e motivação.  

Reconhecer e expressar os sentimentos são necessidades básicas para o ser humano, 

porém, no caminho de desenvolvimento, as crianças e adolescentes podem não encontrar 

pessoas com empatia para acolher essas reações. Segundo Rosenberg (2006), necessitamos de 

uma comunicação não violenta: as pessoas têm que conversar sobre o que precisam aprender e 

identificar suas necessidades ao invés de apontar os dedos para o que está errado. O autor cita 

necessidades básicas do ser humano como: autonomia, celebração, integridade, 

interdependência, lazer, comunhão espiritual e necessidades físicas. O ponto importante é notar 

que existe dor quando nos expressamos e quando não nos expressamos também. 

Trazendo a Comunicação Não Violenta (CNV) para o contexto escolar, concordamos 

com Rosenberg (2006, p. 79), que diz: “o que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos 

sentimentos, não a causa”. Isso mostra que os adolescentes devem aprender a expressar seus 

sentimentos, porém não podemos cobrar o que ainda não aprenderam que justifica o 

comportamento que percebemos.   

Para isso, o aluno deve ser protagonista e a escola um ambiente de aprendizagem de 

suas emoções. Muitos professores entendem que o trabalho com a Educação Socioemocional 

deve ser algo distinto de sua disciplina, mas nós defendemos, neste trabalho, que é possível 

estar integrado, principalmente porque os currículos estão sobrecarregados e a inserção de mais 

uma disciplina geraria conflitos de agregação. Já o trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar 

contempla aspectos que necessitam ser incluídos no currículo, como sugere a legislação 

educacional.  

A atividade que propomos visa a participação do aluno de maneira efetiva para a 

construção de um conhecimento para a vida de forma integral e que tem significado para ele. A 

escola é um lugar de liberdade de expressão, todos têm direitos e deveres, além disso, é 
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construída a partir de valores, convivências e respeito das diferenças (PUIG et al.,2000). A 

escola democrática é uma construção de todos.  

 
Uma escola democrática deverá basear-se em um conjunto de valores que tenham 
vínculos com a liberdade, a autonomia, o desenvolvimento do espírito crítico, da 
iniciativa e da responsabilidade. Ao mesmo tempo, uma escola democrática se apoiará 
também em valores como a cooperação e a solidariedade, o espírito de grupo e a 
tolerância. Finalmente, uma terceira linha de valores estará constituída por valores 
procedimentais, como o diálogo e a autorregulação (PUIG et al., 2000, p. 30-31). 

Deste modo, faz-se necessário propor novos projetos e atividades que tragam a reflexão 

sobre competências interpessoais – capacidade de comunicar bem, compreender outras pessoas, 

mediar conflitos, relacionar-se com diferentes grupos – e intrapessoais – chave do 

autoconhecimento, entender os próprios sentimentos, usá-los para orientar comportamentos. 

Essas competências são descritas como duas das inteligências apresentadas por Howard 

Gardner (1995). Em seu estudo, o autor aponta oito inteligências: 

Figura 6 - A teoria das Inteligências Múltiplas 

Fonte: Gardner (1995, p. 22-28). 

 

As Múltiplas Inteligências de Gardner (1995) mostram a pluralidade que temos em 

nossas salas de aulas. Sendo assim, podemos explorar com as atividades interdisciplinares o 

potencial de cada uma dessas inteligências. A implantação de programas de educação social e 

emocional traz novas possibilidades educacionais:  
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Agora é possível afirmar cientificamente: ajudar as crianças e adolescentes a 
aperfeiçoar sua autoconsciência e confiança, controlar suas emoções e impulsos 
perturbadores e aumentar sua empatia resulta não só em um melhor comportamento, 
mas também em uma melhora considerável no desempenho acadêmico (GOLEMAN, 
2012, p. 11). 

 
 Com base nessas considerações, fica evidente a importância da construção de materiais 

curriculares, ampliando o campo de pesquisa sobre o tema e fornecendo elementos para 

compreender as atuais necessidades de produções desses materiais para a Educação Básica. 

 

1.4 Construção da identidade dos adolescentes 

 

Os problemas emocionais entre os jovens em idades escolares são discutidos por 

diversas áreas, tais como: gestão de pessoas, economia comportamental, medicina, psicologia, 

psiquiatria, neurociência, ciência hedônica, entre outras. No Canadá e em outros países, essas 

discussões já fazem parte do currículo regular das escolas (ESTANISLAU e BRESSAN, 2014, 

p. 18). 

Buscamos, por meio da matriz (quadro 2) elaborada pelos psicólogos Max-Neef e 

Hopenhagen (1989) e discutidas por O´Sullivan (2004), refletir sobre as necessidades essenciais 

ao ser humano e suas relações com a qualidade de vida. 

Quadro 2 - Matriz de necessidades essenciais do ser humano e modos de satisfazê-las 
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Fonte: MAX-NEEF; HOPENHAGEN, 1989 apud O´SULLIVAN (2004, p. 348-353). 

Para esses autores, as necessidades operam com simultaneidades, complementaridades 

e equilíbrios. A partir da matriz de necessidades humanas, limitamos nosso estudo à construção 

da identidade como uma das necessidades essenciais ao ser humano, note que identidade 

aparece nesta matriz como a oitava da categoria axiológica. Estabelecemos uma discussão sobre 

as maneiras dos adolescentes buscarem a satisfação da necessidade axiológica, segundo a 

categoria existencial formada por: ser, ter, fazer e interagir.  Observa-se, no Quadro 2, que 

conhecer-se ou autoconhecimento, uma das habilidades que se busca favorecer na Educação 

Socioemocional, configura-se na matriz como uma forma de satisfazer a necessidade de 

identidade na categoria existencial “Fazer”. A necessidade de conexão pode ser satisfeita com 

“grupos de referência” na categoria “Ter”. O pertencimento e a autoestima, maneiras de 

satisfazer a necessidade de identidade na categoria existencial “Ser”, são identificadas como 

importantes para o engajamento das pessoas na vida profissional, pessoal e social. Segundo 

Niemiec (2019), um desengajamento crônico é identificado na população de diversos países, 

no trabalho, nos relacionamentos e nos indivíduos: “ Se as pessoas não sabem quem são e do 

que são capazes, como se pode esperar que tenham um bom desempenho no trabalho e na vida?” 

(NIEMIEC, 2019, p.66). Obter auxílio para os estágios de maturação, é uma necessidade 
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existencial de “Interagir”, igualmente descrita na categoria axiológica de identidade na matriz 

de necessidades existenciais no quadro 2.  

Desta forma, compreende-se mais facilmente a solicitação do desenvolvimento das 

capacidades de “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver/interagir” e 

“aprender a ser” propostos como os quatro pilares da educação em Delors et al (1996), produto 

da Conferência para a Educação do Século XXI, realizada pela UNESCO no ano de 1990. 

Trata-se do atendimento de necessidades existenciais do ser humano. 

Nesse ciclo da vida, os alunos buscam suas identidades, porém, existem muitas vertentes 

para suas escolhas. Para o sociólogo Zygmunt Bauman (2005), as novas tecnologias e a falta 

de conexão levaram-nos a um mundo líquido, fragmentado, como se tudo escorresse no vão de 

nossos dedos:  

 
O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um sentimento 
ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, cheio de promessas e 
premonições vagas de uma experiência ainda não vivenciada, flutuar sem apoio num 
espaço pouco definido, num lugar teimosamente, perturbadoramente, “nem-um-nem-
outro”, torna-se a longo prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade 
(BAUMAN, 2005, p. 35, grifo do autor). 

 

Segundo Nelsen et al. (2017), quando um aluno apresenta mau comportamento, está 

falando em códigos. Decifrá-los é mais eficiente que punir o estudante. Frequentemente, por 

trás de um mau comportamento, existe uma necessidade não atendida. Os autores afirmam que 

é preciso uma alfabetização em necessidades e sentimentos. Dar nome ao que está sentindo é o 

primeiro passo para alfabetização emocional, para só então partir para o segundo passo: como 

lidar com os sentimentos desagradáveis. 

 O trabalho que estamos desenvolvendo poderá contribuir também para a formação dos 

docentes, pois o que discutimos instigará reflexões sobre as relações e práticas. Porque não 

indagar: como o professor falará de autoconhecimento se ele não se conhece? Queremos que o 

aluno tenha sua identidade fortalecida por meio de práticas desenvolvidas em sala. Para que 

isso aconteça, o docente deveria ter se percebido e desejado se conhecer e assim transcender 

esse desejo para aqueles que receberão formação sob sua responsabilidade.  

A palavra “ensinar” vem do latim insignare, que significa: instruir sobre; indicar; 

assinalar; mostrar algo para alguém. Porém, em outros dicionários, o sinônimo de ensinar é: 

doutrinar; instruir um conjunto de regras. A dúvida é: como ensinar o autoconhecimento? Como 

indicar o caminho para a construção da identidade? Nosso objetivo é voltado para o aluno, 

porém, para chegar até ele o conhecimento necessita ser vivenciado pelo professor. 
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Há muitos anos tem-se discutido a “Escola Bancária”, a partir dos estudos de Paulo 

Freire (1970). Nesse sentido, vemos a fragmentação dos conteúdos, como se um mesmo 

conhecimento não sofresse mudanças. Como falar de Educação Socioemocional se é uma 

habilidade que muitos não desenvolveram ou não aprenderam? A BNCC discute a formação de 

atitudes e valores: 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza 
(BRASIL, 2017, p. 10).  

 

De acordo com Espírito Santo (2011), o autoconhecimento é o ponto fundamental para 

não cairmos na “Educação Bancária”, e o diálogo é uma grande ferramenta para auxiliar os 

jovens a ouvirem a si mesmos e aos outros. 

A Neurociência nos auxilia na busca do funcionamento cerebral na aprendizagem e traz 

entendimento das reações dos adolescentes: 

 
Os adolescentes são diferentes por causa do cérebro, mais especificamente por dois 
aspectos incomuns do cérebro nessa etapa do desenvolvimento. Seu cérebro é mais 
poderoso e mais vulnerável do que praticamente qualquer época da vida. Ao mesmo 
tempo em que aprende coisas mais depressa, ele está eliminando substância cinzenta 
e podando neurônios. A explicação de como esses fatos podem ser ambos verdadeiros 
está em algo chamado plasticidade neural (JENSEN, 2016, p. 65). 

 

Neste mesmo estudo, a autora afirma que “o adolescente tem sentimentos confusos e 

comportamentos impulsivos. A experiência com sua identidade começa em sua aparência” 

(JENSEN, 2016, p. 12). É preciso entender o adolescente, sabendo que este encontra-se numa 

fase de descoberta dos seus limites, do humor, da impulsividade, dos pontos fracos e fortes. 

Ademais, descobrem como aprender com os erros e a importância deles em todo percurso da 

vida. Como professores podemos auxiliá-los a encontrar seus pontos fortes e fracos, pois “o 

objetivo final é ajudá-los a atravessar a experimentação de que eles necessitam instintivamente, 

sem efeitos nocivos a longo prazo” (JENSEN, 2016, p. 18).  

Todo jovem tem sua luta e dizer para eles: “Na minha época, era diferente!”, “Se eu 

fosse você...”, não ajuda em nada. Segundo Jensen (2016), o que dá credibilidade aos 

adolescentes é oferecer dados reais para que eles possam desenvolver as sinapses cerebrais: 

O aumento das sinapses transforma os adolescentes em máquinas de aprendizagem 
em busca de sensações, mas o fato de seus sinais cerebrais também poderem sair 
facilmente dos trilhos torna um pouco perigosos esses surtos de crescimento. Em 
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termos evolutivos, ser receptivo a novas ideias e ter coisas novas para aprender levam 
a experiências úteis, que são necessárias à sobrevivência (JENSEN, 2016, p. 78). 

É possível contribuir de maneira efetiva para a maturação cerebral dos adolescentes, 

promovendo atividades que os leve à criatividade, persistência e reflexão a partir dos seus erros.  

Outro entendimento que devemos ter nesse “universo” dos adolescentes são as conexões 

desenvolvidas no ambiente virtual. Nesse meio, criar sua identidade tem perspectivas não 

tangíveis ou palpáveis. Bauman (2002) chama de “modernidade líquida” a projeção em um 

mundo ilusório. Como proporcionar o autoconhecimento da realidade mutável, flexível e cheia 

de incerteza? “No admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, 

as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam” 

(BAUMAN, 2002, p. 33). O autor afirma que vivemos em um “líquido mundo moderno”, nossa 

identidade está em movimento, somos diferentes e plurais. Nessa pluralidade, procuramos 

formas de sustentar nossas crenças, personalidades, descobertas de quem somos ou em qual 

processo estamos. 

Se você deseja que eu ate os muitos fios que começamos a tecer, mas na maioria dos 
casos deixamos soltos, eu diria que a ambivalência que a maioria de nós experimenta 
a maior parte do tempo ao tentarmos responder à questão da nossa identidade é 
genuína. A confusão que isso causa em nossas mentes também é genuína. Não há 
receita infalível para resolver os problemas a que essa confusão nos conduz, e não há 
consertos rápidos nem formas livres de risco para lidar com tudo isso. Também diria 
que, apesar de tudo, teremos de nos confrontar vezes sem conta com a tarefa de 
“autoidentificação”, a qual tem pouca chance de ser concluída com sucesso e de modo 

plenamente satisfatório. É provável que fiquemos divididos entre o desejo de uma 
identidade de nosso gosto e a escolha e o temor de que, uma vez assumida essa 
identidade, possamos descobrir, como fez Peer Gynt, que não existe uma “ponte, se 

você tiver de bater em retirada” (BAUMAN, 2002, p. 105, grifos do autor). 

Segundo Novaes (2018), que trabalhou com a matriz de necessidades de Max-Neef; 

Hopenhagen (1989), a criação de identidade e liberdade não foi reconhecida na pesquisa da 

autora como necessidades essenciais do ser humano. As necessidades apresentadas pelos jovens 

estavam associadas à subsistência e apenas alguns relacionaram à família e amigos, importantes 

para a conexão que contribui para a saúde nos termos da OMS. Porém, serem autocríticos, 

autônomos, assumir suas responsabilidades, não são citadas por eles, mas é parte necessária no 

processo de autoconhecimento. 

A necessidade da construção de identidade é expressa no Currículo do Estado de São 

Paulo - Currículo Paulista (2020): 
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Espera-se que essas indicações possam orientar as escolas para o fortalecimento de 
ações que assegurem ao estudante a transposição de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores em intervenções concretas e solidárias (aprender a fazer e a 
conviver) no processo construção de sua identidade, aprimorando as capacidades de 
situar-se e perceber -se na diversidade, de pensar e agir no mundo de modo empático, 
respeitoso à diversidade, criativo e crítico (aprender a ser), bem como de desenvolver 
sua autonomia para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo 
(aprender a aprender) (SÃO PAULO, 2020, p. 20). 

 

O Currículo Paulista (2020) é voltado para o projeto de vida do estudante, a fim de 

assegurar seu protagonismo em todo o processo educacional. Com essas vivências. os alunos 

refletem sobre “saúde, bem-estar, relações com o meio ambiente, espaços e tempos para práticas 

corporais, cultura, participação social, atuação em âmbito local e global, etc.”  (SÃO PAULO, 

2020, p. 51).   

A escola é um lugar propício para a alfabetização emocional, onde os adolescentes 

convivem com as diferenças e assumem quem são. Muitos lares são deficientes nesse 

aprendizado, conforme discutido anteriormente. Portanto, sempre haverá a oportunidade de 

debater os temas sociais e emocionais.  

 

A alfabetização emocional amplia nossa visão acerca do que é a escola, explicitando-
a como um agente da sociedade encarregado de constatar se as crianças estão obtendo 
os ensinamentos essenciais para a vida – isto significa um retorno ao papel clássico 
da educação. Esse projeto maior exige, além de qualquer coisa específica no currículo, 
o aproveitamento das oportunidades, dentro e fora das salas de aulas, para ajudar os 
alunos a transformar momentos de crise pessoal em lições de competência emocional 
(GOLEMAN, 2012, p. 295). 

 

A construção da identidade é um processo vivido, constituído de experiências e 

múltiplas escolhas, mas todas possuem consequências. Os erros também devem ser valorizados 

por fazer parte do processo. A adolescência é bombardeada por diversas informações, sejam 

elas: midiáticas, de consumo, familiares, de amigos. Podemos ajudá-los a conhecer-se e 

assumir-se por meio da singularidade.   

 
Singularidade. Essa é a palavra-chave da identidade humana. Ou, como brincamos lá 
em casa “cada um, cada um” Cada pessoa é um universo em si mesma. Universo 

aberto, é verdade, mas ainda assim um universo. Cada um com sua história, suas 
peculiaridades, seus sonhos, suas idiossincrasias, isto é, suas disposições de 
temperamento, suas disposições naturais e suas sensibilidades específicas. Essa é a 
riqueza da humanidade (KIVITZ, 2003, p. 193). 

 

A construção da identidade não é o fim, e sim parte de um processo. Socializar 

experiências com os adolescentes possibilita o enriquecimento das relações no ambiente 
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escolar, pois ao somarem suas particularidades e singularidades às conexões estabelecidas, os 

alunos amadurecem para enfrentarem os desafios futuros que terão na sociedade. 

No próximo capítulo, apresentamos as contribuições da Matemática e da Estatística para 

nossa sequência didática no currículo vigente. 

  



47 

 

2 ESTATÍSTICA NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 

Discutiremos neste capítulo as teorias e pesquisas que serviram como base para a análise 

da sequência didática elaborada. Os documentos oficiais norteadores foram: a BNCC e o 

Currículo Paulista. O Currículo Paulista (2019) propõe cinco unidades temáticas para o Ensino 

Fundamental: “Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e 

Estatística, como proposto na BNCC” (SÃO PAULO, 2017, p. 315).   

 

2.1 Estatística no currículo de Matemática 

 

Para delimitar nosso estudo, criamos uma sequência didática visando o conteúdo de 

Probabilidade e Estatística proposto nos documentos oficiais. A BNCC apresenta competências 

específicas para a Matemática no Ensino Fundamental.  

 

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 
planejamento e desenvolvimento de pesquisa para responder a questionamentos e na 
busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não 
na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas 
e aprendendo com eles (BRASIL, 2017, p. 265). 

 

Nas aulas de Matemática, muitos alunos não gostam da disciplina porque acham rígida 

e precisa ser memorizada, o que evidencia a necessidade da contextualização. Muitas pessoas 

argumentam que a Matemática é diferente de outras matérias, que ela simplesmente precisa ser 

desse jeito; essa Matemática baseia-se fundamentalmente em alcançar as respostas certas, não 

em interpretar e encontrar o significado (BOALER, 2017, p. 07).  

Por outro lado, segundo Costa (2015), as atividades de Matemática precisam ser 

contextualizadas, criativas e lúdicas, construindo um novo discurso e saindo do senso comum: 

“a Matemática é chata!”, “É para poucos! Só para gênios!”. “Contextualizar fala da operação 

de visibilizar as relações que uma entidade tem com o seu entorno, ou seja, evidenciar as 

ocorrências espaço-temporais que afligiram e afligem um determinado objeto ou sujeito” 

(COSTA, 2015. p. 101). 

De maneira explícita, a BNCC descreve a importância da Estatística e Probabilidade, 

contextualizando seu estudo, para que o estudante possa refletir a importância desse 

conhecimento: 

 

Todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, 
representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a 
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fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Isso inclui 
raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, 
explicar e predizer fenômenos (BRASIL, 2017, p. 272). 
 

No Ensino Fundamental, faz-se necessário o Letramento Matemático para que essa 

competência seja desenvolvida em todo o ciclo. Para nossa sequência didática foi essencial a 

prática da Estatística, descrita no Currículo Paulista (2019): 

 

A expectativa para os Anos Finais é que os estudantes saibam planejar e construir 
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de tendências 
central e construção de tabelas e gráficos. As pesquisas devem abordar assuntos de 
caráter relevantes, bem como a preocupação com a população a ser pesquisada, 
levando em conta a necessidade ou não de usar técnicas de amostragem (SÃO 
PAULO, 2019, p. 326). 

 

Podemos notar que os documentos oficiais apresentam um contraponto as ideias que os 

alunos têm da Matemática servir apenas para ter respostas certas. Essa expectativa foi superada 

a cada etapa da sequência didática, tendo em vista que muitos alunos até o 9° ano não tinham 

contato com a Estatística nos anos anteriores. Mesmo apresentando dados de pesquisas, não 

eram letrados para a compreensão dos dados. 

De acordo com Gal (2002), pessoas estatisticamente letradas são capazes de utilizar 

informações adequadamente, pensar criticamente e tomar boas decisões com base nelas. 

Segundo o autor, para a produção dessas formas de ação, é necessário que existam no sujeito 

certas disposições e que sejam ativadas. Tais disposições relacionam-se com competências 

pessoais: postura crítica, crenças e atitudes. As atitudes sustentam a postura crítica. Essa 

pressupõe uma atitude de questionamento diante mensagens que podem ser enganosas, 

desproporcionais, parciais ou incompletas.   

A postura crítica remete à construção do pensamento estatístico necessário para lidar 

com os diferentes problemas que se apresentam no cotidiano de qualquer cidadão. Para Campos 

(2007), o ensino de Estatística, com base em contextos do cotidiano, tende a melhorar a 

argumentação dos estudantes. O autor sugere um caminho de atuação para os professores: 

Quadro 3 - Caminho de atuação 

I. Dar oportunidade de produzir seus próprios dados. 

II. O entendimento de conceitos básicos de Estatística deve preceder o conhecimento de algoritmos para o 
cálculo de medidas estatísticas. 

III. Prover contextos relevantes para as ideias apresentadas. 

IV. Estudantes devem ser expostos a situações nas quais têm que explicar seus resultados para convencer outras 
pessoas das suas ideias, de maneira oral ou escrita. 
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V. Aprender a usar a Estatística como evidência nos argumentos encontrados em sua vida diária como 
trabalhadores, consumidores ou cidadãos.  

Fonte: Campos (2007, p. 29). 
 

Essa maneira de conduzir o processo de ensino e aprendizagem da Estatística e a 

capacidade de analisar o máximo de aspectos envolvidos em uma situação para favorecer a 

tomada de melhores decisões, é um processo denominado de Análise Exploratória de Dados 

(Batanero, 2001). 

 

2.2 Estudo do objeto estatístico 

A Estatística é fundamental na formação de um cidadão crítico. Todos os dias somos 

bombardeados de informações pelas mídias, como: eleições, ranking de jogos de futebol, 

violência, itens mais vendidos, número de seguidores em redes sociais, índices do marketing 

etc. Possibilitar uma aprendizagem expressiva de Estatística para os adolescentes com temas 

relevantes é fundamental para entenderem os contextos e não serem levados por dados errôneos.   

Como citamos na motivação para o estudo, os alunos apresentaram gráficos sobre 

violência, homofobia, lutas entre gêneros, violência doméstica e abusos sexuais. Porém, quando 

foi solicitada uma leitura crítica dos dados, os alunos não conseguiram realizá-la. Para 

contextualizar essa discussão, trouxemos um gráfico apresentado pelos alunos. 



50 

 

 

Figura 7 – Infográfico -  Homofobia no Brasil

 

Fonte: http://www.uniaohomoafetiva.com.br/2012/07/vitima-conhece-seu-agressor-na-maioria.html 

Quando perguntamos aos alunos o total de vítimas, eles não sabiam o significado de 

cada porcentagem. Uma das perguntas norteadoras foi: “69% tinham de 15 a 29 anos, quantas 

pessoas eram?”. Os alunos não tinham dados suficientes para responder, eles não atentaram 

para isso? A população é o Brasil? Outras questões foram: “Qual a região do país?”, “Em que 

ano ocorreu a pesquisa?”. Esses dados são importantes para análise: número de elementos da 

população. Da maneira descrita por Gal (2002), os dados podem se apresentar incompletos, 

desproporcionais e até capciosos, impedindo a correta análise. O conhecimento de ferramentas 

básicas de estatísticas pode evitar análises equivocadas. 

Observe a figura 7, esse infográfico apresenta vários gráficos e tabelas. Ele apresenta 

dois gráficos de setores com variáveis quantitativas contínua (idade), o adequado seria um 

histograma por possibilitar o fornecimento de mais informações, como por exemplo, a forma 

da distribuição dos dados. Sendo assim, essa figura leva o leitor a erros, pois não tem a 

quantidade de pessoas, classes sociais, região em que moram.  

A partir dos dados que os alunos trouxeram, discutimos sobre o papel da Estatística, 

como desenvolver uma pesquisa, leitura dos dados, construir gráficos. Assim, verificamos as 

http://www.uniaohomoafetiva.com.br/2012/07/vitima-conhece-seu-agressor-na-maioria.html
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habilidades para o 9° ano do Ensino Fundamental em Matemática para desenvolver o objeto de 

estudo de Estatística.  

O Currículo Paulista (2019) descreve as seguintes habilidades para serem desenvolvidas 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 

Quadro 4 - Habilidades e Objeto do Conhecimento de Estatística para o 9° ano 

Habilidades do Currículo Paulista Objeto do Conhecimento 

(EF09MA21) Ler, interpretar, analisar e identificar, 
em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que 
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de 
leitura, como escalas inapropriadas, legendas não 
explicitadas corretamente, omissão de informações 
importantes (fontes e datas), entre outros. 

Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos 
que podem induzir a erros de leitura ou de 
interpretação. 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais 
adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso 
de planilhas eletrônicas, para apresentar um 
determinado conjunto de dados, destacando aspectos 
como as medidas de tendência central. 

Leitura, interpretação e representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de 
barras e de setores e gráficos pictóricos. 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral 
envolvendo tema da realidade social e comunicar os 
resultados por meio de relatório contendo avaliação de 
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e 
gráficos adequados, construídos com o apoio de 
planilhas eletrônicas. 

Planejamento e execução de pesquisa amostral e 
apresentação de relatório. 

Fonte: São Paulo (2019, p. 360). 

 

Para esses estudos, é necessário compreender a organização e apresentação de dados, 

como: variáveis, amostra, população, leitura e interpretação de gráficos e tabelas, os contextos 

nos quais as pesquisas são realizadas e os impactos que levam para uma tomada de decisão.  

Como fonte para essa discussão, apresentamos exercícios que constam no caderno do 

aluno e do professor, no Currículo Paulista. Ressaltamos que essas citações de exercícios são 

um norte ou desencadeador para criação da sequência didática.  

 

2.2.1 População 

 

A partir do infográfico (figura 7) exemplificamos alguns conceitos com os estudantes. 

Definiu-se um estudo sobre a Homofobia no Brasil, e o levantamento de dados foi realizado 

com homens e mulheres com idades entre 15 e 29 anos que sofreram violências devido à 

homofobia. Chamamos de “população” os indivíduos participantes. 
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2.2.2 Amostra 

De acordo com o site União Homoafetiva (2012), o estudo coletou 6.809 denúncias pelo 

Disque 100. Este é o número de telefone que recebe denúncias de violações dos direitos 

humanos. Sendo assim, entre todas as violências sofridas por homofobia no Brasil, delimitou-

se um subconjunto da população, que chamamos de “amostra”. A amostra acontece devido à 

dificuldade de os pesquisadores realizarem pesquisas com uma grande quantidade de dados. 

 

2.2.3 Amostragem 

Para obtenção da amostra é escolhido um critério para a amostragem, pode ser as 

ligações do disque 100, as idades, períodos de ligações etc. 

 

Amostragem é o processo de fixar critérios para composição de uma amostra que 
tenha a representatividade necessária no estudo em questão. O critério escolhido deve 
garantir que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de 
serem sorteados, quando se deseja uma amostra probabilística (NOVAES; 
COUTINHO, 2013, p. 27). 

 

Não é necessário conhecer o todo, pois a amostragem permite considerar as partes, desde 

que a amostra seja representativa da população de onde foi obtida. Verificamos no Infográfico 

que a amostragem foi de homens e mulheres com idades de 15 a 29 anos. Chamamos esse tipo 

de amostragem de “amostragem proporcional estratificada”. Neste caso temos dois estratos: 

homens e mulheres. Se não tivéssemos separado por estratos, a amostragem receberia o nome 

de amostragem simples. 

 

2.2.4 Variável Estatística 

O Infográfico (figura 7 ) apresenta diversas informações: perfil das vítimas, orientação 

sexual, cor/raça, idade. Essas características, na Estatística, são chamadas de variável 

estatística ou variável. Segundo Novaes e Coutinho (2013), a variável pode representar 

diversas características, por isso, devemos entender as diferenças entre os tipos. Os dados que 

não são numéricos, descritos por características, são as variáveis qualitativas: 

 
Essas variáveis podem ainda ser identificadas em subcategorias: nominal ou ordinal. 
Uma variável qualitativa se diz nominal quando não se pode estabelecer uma relação 
de ordem ou de hierarquia entre os possíveis valores a serem assumidos pela variável. 
[...] Uma variável qualitativa ordinal permite que se estabeleça uma hierarquia 
coerente ou uma relação de ordem entre os valores assumidos (NOVAES; 
COUTINHO, 2013, p. 24).  
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Observa-se que raça, gênero e orientação sexual, são variáveis qualitativas nominais, 

pois não podem ser hierarquizadas e não recebem valores. O infográfico ( figura 7) que estamos 

utilizando, não apresenta uma variável qualitativa ordinal. Para exemplificar, apontamos a 

ordenação que existe nos meses em que essa pesquisa foi realizada – janeiro, fevereiro e março. 

Sabemos que nos meses do ano o primeiro mês é janeiro; o segundo mês, fevereiro; até o décimo 

segundo mês, dezembro.  

A variável quantitativa, com seus dados numéricos, pode ser subdivida em variável 

quantitativa discreta ou variável quantitativa contínua. Analisando as idades entre 15 e 29 anos 

é uma variável quantitativa contínua, trata-se de medida de tempo. Neste caso, as idades variam, 

por exemplo: as pessoas podem ter 15 anos e 1 mês, 29 anos, 11 meses e 3 dias, por isso 

chamamos de quantitativa contínua.  

Uma variável quantitativa discreta é quando não podemos inserir nenhum valor entre os 

dados (NOVAES; COUTINHO, 2013), como quantidade de carro ou número de pessoas 

pesquisadas: entre a quantidade de 2 carros e 3 carros, não podemos inserir nenhuma quantidade 

de carros. 

Note que é muito importante identificar quem é a variável e classificar o tipo de variável 

envolvida na questão, para escolher o gráfico mais adequado para representar os dados e para 

a correta interpretação dos resultados obtidos. Exemplo: a variável envolvida no perfil das 

vítimas no infográfico da figura 7 é o sexo e o tipo da variável é qualitativa nominal. 

 

2.2.5 Tabela e Gráficos  

Como descrito anteriormente, as mídias utilizam gráficos e tabelas como ferramentas de 

comunicação para representar diferentes dados. Assim, as informações são rápidas e de fácil 

visualização para o leitor. Os materiais de apoio do Currículo Paulista apresentam gráficos para 

serem trabalhados nas aulas de Matemática, como apresentado na figura 8. 
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Figura 8 - Atividade do caderno do aluno: Ler e compreender gráficos de colunas 

 
Fonte: Caderno do professor (SÃO PAULO, 2020, p. 213). 

A atividade tem como objetivo ler e interpretar os diferentes gráficos. Observa-se que o 

exercício pede para considerar os contextos sociais. Sendo assim, um gráfico mostra o conjunto 

de informações e o resultado de dados. 

Esse gráfico apresenta um equívoco de representação. O gráfico de colunas não é 

adequado para variável quantitativa contínua como idade, aqui o mais adequado seria o 

histograma. No entanto, uma variável quantitativa contínua pode receber um tratamento 

discreto. Neste caso, se o que importa para a pesquisa é a idade completa e não fizer diferença 

para a análise as frações da idade, é possível a representação em um gráfico de colunas como o 

proposto na figura 8. Porém, o gráfico apresenta diferentes intervalos de anos de uma classe a 

outra, esse equívoco pode distorcer a informação. 

Segundo Novaes e Coutinho (2009), é necessário a escolha de uma representação gráfica 

adequada para melhor interpretação e compreensão dos dados. O gráfico de barras ou coluna, 

presente na figura 8, é ideal para comparação de dados discretos, sendo suas variáveis 

qualitativas ou quantitativas.   
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Figura 9 - Atividade do caderno do aluno: Ler e compreender gráficos de setores 

 
Fonte: Caderno do professor (SÃO PAULO, 2020, p. 102). 

Esse tipo de gráfico, conhecido como setores ou “pizza”, é adequado para leitura das 

relações de parte/todo. Mostrando a proporcionalidade entre as partes, geralmente, as variáveis 

são apresentadas em porcentagens.  

Nota-se que, no exercício da figura 9, que a pesquisa foi realizada com 200 pessoas, 

referente às preferências de esportes. Na representação gráfica, os resultados estão em 

porcentagem, sendo assim, os alunos precisam calcular o valor absoluto e o valor percentual.  

Para efetuar esses cálculos, os alunos desenvolveram uma tabela de distribuição de 

frequências, organizando os dados do problema. Denomina-se frequência absoluta (FA) o valor 

da variável e quantas vezes se repete; a frequência relativa (FR) é a razão entre frequências 

absolutas e o total; o total relativo ao 100% chamamos de frequência percentual.  

Tabela 1 - Preferências esportivas 

Esportes Preferências 
esportivas (FA) 

Frequência relativa 
(FR) 

Frequência 
percentual (%) 

Futebol 100 0,50 50 
Vôlei 54 0,27 27 
Handebol 36 0,18 18 
Outros 10 0,05 5 
Total  200 1 100 

Fonte: As autoras. 

Nesse exercício, calcula-se a frequência absoluta e a frequência relativa, visto que os 

dados fornecidos são o total de alunos e a frequência percentual. 

FR – Frequência relativa 

FA – Frequência absoluta 

N – Total  

  F.R.   = 
𝐹.𝐴 

𝑁
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Nesse caso, temos: frequência percentual 50% e o total de 200 alunos. Calculamos as 

frequências absolutas (FA) e as frequências relativas (FR): 

  FR   = 
𝐹𝐴 

𝑁
 .100      

50   = 
𝐹.𝐴 

200
 . 100   

50.200 = FA.100  

10000= FA .100 

FA = 
10000 

100
 

FA = 100 

Procedendo da mesma maneira encontramos o número de alunos solicitado no item a, 

100 alunos preferem futebol, 54 alunos preferem vôlei, 36 alunos preferem handebol e 10 

alunos preferem outros.  

Batanero (2001) mostra a importância que a Estatística possui na sociedade, fornecendo 

instrumentos metodológicos, analisando de diversas maneiras, possibilitando relações 

existentes por meio de experimentos e estudos. Após essas ações, conduzem a possíveis 

tomadas de decisões de modo coerente.  

Pode-se construir um gráfico a partir de uma tabela, porém esse é um exemplo que 

podemos construir uma tabela, partindo de dados fornecidos de um gráfico. Podendo o 

professor tomar a decisão de revisar os objetos do conhecimento de anos anteriores.  

No Currículo Paulista (2019), a Estatística é aplicada para a compreensão dos 

fenômenos sociais e análise do cotidiano dos alunos. Cabe ao professor aplicar esses 

conhecimentos com significados, para melhor compreensão do educando, aproximando da 

realidade em que está inserido.  

No próximo capítulo, demonstraremos como foi utilizada a Educação Socioemocional 

nas aulas de Matemática, laçando mão da Estatística para análise de dados, e os caminhos que 

foram percorridos.  
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo apresenta nosso percurso metodológico no processo da pesquisa e na 

construção da sequência didática. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Para atingirmos os objetivos propostos identificamos ser necessária a realização da 

pesquisa qualitativa por meio da pesquisa-ação. O pesquisador faz a mediação, porém ele tem 

uma interação com pares e participação das pessoas que estão inseridas no meio social. Além 

disso, o percurso não é linear e sim espiral, para trazer uma coerência. São fundamentais para 

esse desenho: observação – esboço do problema e coleta de dados –, pensar – analisar e 

interpretar – e agir – resolver problemas e implementar melhorias –, podendo ocorrer de forma 

cíclica (STRINGER, 1999 apud HERNANDEZ, FERNÁNDEZ, 2013).  

Segundo os autores, os passos da pesquisa-ação são: estudos da prática local; indagação 

pessoal; desenvolvimento de aprendizagem dos participantes com a liderança do pesquisador. 

A pesquisa pressupõe: estudos sobre temas sociais que oprimem a vida; colaboração da 

comunidade; mudanças para o desenvolvimento humano; emancipação dos participantes e do 

pesquisador.  

Thiollent (2011, p. 85) afirma que a pesquisa-ação traz benefícios para a educação: “os 

pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos 

mais efetivos, inclusive em nível pedagógico”. Tais benefícios são descritos como 

transformações.  

Na figura 10 apresentamos as principais ações para pesquisa - ação, segundo Hernandez 

e Fernández (2013). Esses pontos foram divididos em ciclos:  
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Figura 10 - Principais ações para realizar a pesquisa-ação

 

Fonte: Hernandez; Fernández (2013, p. 515). 

Tais ciclos são fundamentais para pesquisa, pois trazem uma reflexão, levando à 

compreensão dos caminhos a serem seguidos. Ademais, Possibilitam a reformulação e criação 

de novas relações.   

Alguns fatores são essenciais para a construção da pesquisa-ação: o ambiente; as 

categorias; os desenhos – qualitativos, participativos, práticos, sistemáticos, fenomenológicos, 

teoria fundamentada –, hipóteses; narrativa; teoria fundamentada.  

Essa metodologia expande a visão sobre a pesquisa, trazendo novas possibilidades para 

a coleta e análise de dados. As orientações, por meio de desenhos e mapas conceituais, 

enriquecem o texto e trazem uma visão clara e objetiva dos passos que serão seguidos. Além 

disso, possibilitam mudanças na comunidade, trazem experiências aos participantes e impactam 

o meio social. 

3.2 Roda de conversa 

A roda de conversa tem origem nos círculos de cultura de Paulo Freire (1997). É uma 

metodologia de ensino que traz pertencimento, acolhimento e promove um ambiente propício 

para conversa entre os participantes. O diálogo gera conhecimento, estreita laços e traz novas 

perspectivas, possibilitando outros olhares para um mesmo tema. Na pertença democrática ao 

grupo, todos aparentam ser, ao mesmo tempo, líderes e liderados (CRACASSO, 2016; 

 

 
Primeiro 

ciclo: 
detectar o 
problema 

 

Segundo 
ciclo: 

Elaborar 
um plano 

 
Terceiro ciclo: 
Implementar 

e avaliar o 
plano 

 Quarto Ciclo: 
Feedback 
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PIZZIMENTI, 2013 apud NOVAES, 2019). No Quadro 5, apresentamos algumas orientações 

dadas pelas autoras: 

Quadro 5 - Procedimentos para a Roda de conversa 

✔ Disposição do grupo:  Forma circular que representa o sinal da pertença democrática ao grupo. 
✔ Mediador: É preciso um mediador para organizar o grupo, permitir a participação de todos, estimular 

a circulação das ideias, dúvidas e descobertas. O mediador faz questionamentos, não faz julgamentos 
e necessita ser cuidadoso para não impor ideias.  Garantir que todos que desejam falar, falem e ao 
mesmo tempo respeitar quem não deseja falar. 

✔ Disparador: Pode ser uma música, uma história, dinâmica de grupo, situação problema, relaxamento, 
desenho, expressão corporal, expressão oral ou outra linguagem.  

Fonte: Novaes (2019, p. 83). 

Na roda de conversa, o diálogo, a escuta e a reflexão são elementos essenciais para 

compartilhar posições abertamente, conhecer as ideias do outro, identificar as suas próprias e 

pensar sobre elas. É importante reconhecer que, nessa metodologia, os alunos refletem sobre 

comportamentos e atitudes que são moldadas pelas experiências que carregam. Podendo, assim, 

desenvolver uma leitura abrangente do mundo e conhecer as particularidades de quem está ao 

seu lado. 

Para Novaes (2019), a roda de conversa favorece a Análise Exploratória de Dados, 

permite uma visão dos diversos aspectos das situações discutidas, levantando novas hipóteses 

e favorecendo aos alunos a tomada de decisões conscientes, criativas e responsáveis. A 

interação proporcionada pela roda de conversa permite que os indivíduos sejam instigados a 

progredir por seus próprios meios, agir, refletir, falar e concluir.   Dessa maneira, é possível 

trabalhar os conteúdos programáticos e as competências socioemocionais simultaneamente. 

3.3 Análise Exploratória de Dados 

A Análise Exploratória de Dados (AED) teve origem em Tukey (1977). Para o autor, 

trata-se de um trabalho de detetive: com números; com contagens; e com gráficos 

(MURTEIRA, 1993, p. 04). 

Segundo Batanero (2001), os dados são constituídos por regularidades e desvios. A 

regularidade indica a estrutura simplificada de um conjunto de observações. Em AED, 

estudamos os dados em todas as perspectivas e ferramentas possíveis.  Seu propósito é 

cumprido quando se extrai o máximo de informações por meio dos dados que se tem. Além 

disso, novas hipóteses são geradas para refletir sobre as observações, tanto da concentração 

quanto da dispersão de dados. 
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No Quadro 6, apresentamos as características que tornaram apropriadas ao estudo da 

AED na Educação Básica, de acordo com as proposições de Batanero (2001): 

Quadro 6 – Características da Análise Exploratória de Dados 

● Possibilidades de gerar situações de aprendizagem com temas de interesse dos alunos; 
● Forte apoio em representações gráficas; 
● Emprego de medidas separatrizes; 
● Não necessita de uma teoria matemática completa; 
● Uso de diferentes escalas (transnumeração). 

Fonte: Batanero (2001, p. 28). 

Sendo assim, vemos as contribuições que a AED possibilita para o desenvolvimento das 

competências em Estatística.  

3.4 Metodologias Ativas 

Segundo Zabala (2002) podemos descobrir relações entre as disciplinas e quebrar 

diversas fronteiras para que as aulas sejam uma continuação da vida:  

A atuação na realidade implica sempre incidir sobre estruturas compostas por 
múltiplas variáveis extremamente inter-relacionadas. [...] construir um pensamento 
para a complexidade é um dos desafios fundamentais do ensino, o que implica dotar 
o aluno de uma visão holística da realidade e, ao mesmo tempo, oferecer-lhe os meios 
cognoscitivos, emocionais e comportamentais que lhe permitam atender a 
complexidade dessa visão (ZABALA, 2002, p. 81). 

A partir disso, o autor indaga: “Para que serve a escola? Qual a finalidade de aprender 

o que aprendemos?”. Conteúdos são ensinados para avaliações padronizadas. Concordamos 

com sua fala crítica: “não podemos aceitar nenhuma aprendizagem que não seja a mais 

significativa possível” (ZABALA, 2012, p. 101). 

É preciso transcender entre prática e teoria, trazendo novas possibilidades, rompendo 

padrões. Segundo Valente (2018), as Metodologias Ativas constituem alternativas pedagógicas 

que colocam o foco do processo de ensino e aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na 

aquisição de conhecimento por descoberta, investigação ou resolução de problemas. 

As metodologias voltadas para a aprendizagem consistem em uma série de técnicas, 
procedimentos e processos utilizados pelos professores durante a aula, a fim de 
auxiliar na aprendizagem dos alunos. O fato de elas serem ativas está relacionado com 
a realização de práticas pedagógicas para envolver os alunos, engajá-los em atividades 
práticas nas quais eles sejam protagonistas da sua aprendizagem (VALENTE, 2018, 
p. 28). 

O protagonismo dos discentes torna essa aprendizagem cheia de significados para eles. 

O processo é mais importante na intencionalidade da atividade, e precisa ser claro do início ao 

fim das práticas pedagógicas. 
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De acordo com Bacich e Moran (2018), a aprendizagem ocorre de diversas maneiras, 

pois os processos são múltiplos, contínuos e híbridos, formais e não formais, organizados, 

abertos, intencionais e não intencionais. Os autores afirmam que a palavra ativa é associada à 

reflexão. Portanto, ensinar e aprender tornam-se fascinantes. O ensino híbrido é a articulação 

de diversos processos de ensino com a flexibilização do currículo, utilizando espaços e tempos 

diferentes.  

Explorar a autonomia dos alunos é o caminho para que aconteça a aprendizagem. 

Aprendemos de diversos modos: conceituais, procedimentais ou atitudinais. Para Moran (2018, 

p. 03), “a aprendizagem mais profunda requer espaços de práticas frequentes (aprendendo fazer) 

e de ambientes ricos em oportunidades”. A partir dos conhecimentos prévios, podemos avançar 

em novos conhecimentos. A aprendizagem ativa aumenta a flexibilidade cognitiva, superando 

modelos mentais rígidos, conforme afirma o autor: 

A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva, 
para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos 
aprendendo com cada atividade. Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se 
convertem em processos de pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de 
experimentação, de reflexão e de compartilhamentos crescentes, em áreas de 
conhecimento mais amplas e em níveis mais profundos (MORAN, 2018, p. 03). 

Para Zabala (2012), a autonomia é um processo de elaboração pessoal, indo além da 

reprodução de cópias. Para alcançá-la, as propostas devem ter a participação ativa dos alunos: 

Por isso, será preciso fomentar o trabalho independente, procurando situações em que 
seja necessário atualizar e utilizar autonomamente os conhecimentos adquiridos, 
assegurando a atividade construtiva do estudante e sua autonomia, a fim de que possa 
aprender a aprender por si mesmo, Diante das dificuldades que se apresentam na 
aprendizagem, é possível aplicar ajuda externa (ZABALA, 2012, p. 116). 

O autor pontua que aprender a aprender pressupõe a capacidade de lidar com seus erros, 

como se organizam e atuam para aprender. Além de saber lidar com o que “sabem e o que não 

sabem” (ZABALA, 2012, p. 117). As Metodologias Ativas são uma personalização do ensino, 

podendo usar várias ferramentas, como a gamificação, laboratórios rotacionais, rotação por 

estações, dentre outras. 

A Metodologia Ativa utilizada nessa pesquisa foi a sala de aula invertida. Segundo 

Moran (2018), trata-se de uma estratégia ativa de modelo híbrido, que otimiza o tempo da 

aprendizagem e do professor. A inversão possibilita a personalização/individualização, 

trazendo autonomia e flexibilização para a sala de aula.  
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Cada abordagem não pode ser superdimensionada como única. Bacich e Moran (2018) 

fazem analogia a um cardápio alimentar. Se todos os dias repetimos o mesmo menu, torna-se 

insuportável a alimentação. Mas é possível, com os mesmos ingredientes, desenvolver pratos 

diferentes. Na educação formal há muitas combinações possíveis que experimentamos, 

reavaliamos e reinventamos de acordo com a conveniência. O importante é estimular a 

criatividade, a percepção de que todos evoluem como pesquisadores, descobridores, 

realizadores, aprendendo com os colegas e descobrindo seus potenciais (BACICH; MORAN, 

2018, p. 12-13).  

 A sala de aula invertida vem para somar no processo de ensino e aprendizagem, 

oferecendo aos alunos mais tempo para criar o próprio conteúdo. Hoje, os estudantes dispõem 

de inúmeros meios para criar conteúdo e demonstrar a compreensão de vários tópicos, conforme 

afirmam Bergmann e Sams (2019). 

Moran (2018) aponta para um movimento de aprendizagem compartilhada, que 

possibilita as conexões cerebrais como as de relacionamentos:  

Segundo a neurociência, nosso cérebro aprende conectando-se em rede. Todas as 
iniciativas para abrir os espaços das escolas para o mundo, ampliando as diferentes 
redes sociais e tecnológicas, pessoais, grupais e institucionais, contribuem para 
oferecer ricas oportunidades de aprendizagem. A combinação de tantos ambientes e 
possibilidades de troca, colaboração, coprodução e compartilhamento entre pessoas 
com habilidades diferentes e objetivos comuns traz inúmeros oportunidades de 
ampliar horizontes, desenhar processos, projetos e descobertas, construir soluções e 
produtos e mudar valores, atitudes e mentalidades (MORAN, 2018, p. 07-08). 

Em nosso estudo, buscamos uma metodologia que auxiliasse em nossa sequência 

didática para dar resposta à problemática apresentada anteriormente. Proporcionar a autonomia 

dos alunos e a busca pelos seus conhecimentos. Ao invés de competir com a internet, redes 

sociais e diversos recursos proporcionados pela tecnologia, por que não usar tudo isso a nosso 

favor. 

 De acordo com Bergmann e Sams (2019), a inversão possibilita alguns impactos na sala 

de aula e cria condições favoráveis a todos os alunos, respeitando o ritmo de cada um, para que 

alcancem o domínio do conteúdo curricular. O professor, por sua vez, precisa dominar os 

conteúdos e se movimentar de forma espiral, visto que cada estudante se encontra em um 

estágio de compreensão diferente. A interação é fundamental no processo e desenvolvimento 

dessa metodologia, pois o ponto principal na sala de aula não é o professor, e sim a 

aprendizagem. 
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Assim, a metodologia da sala de aula invertida auxilia os alunos a gerenciarem o tempo 

e se organizarem para as atividades e ajudarem uns aos outros. Moran (2018) destaca que os 

alunos percebem que é melhor trabalhar em equipe, mostrando-nos  uma habilidade 

socioemocional: a cooperação. Alguns podem associar a sala de aula invertida aos seminários, 

mas a diferença está nos processos e objetivos que são claros aos alunos, e nas avaliações 

somativas.  

Para alcançar o sucesso, é necessário a mudança cultural de toda a comunidade escolar 

(alunos, pais e professores). A escolha de bons materiais é fundamental, pois os alunos 

aprendem fazendo juntos e no seu próprio ritmo. 

A aula invertida tem sido vista de uma forma reducionista como assistir vídeos antes 
e realizar atividades presenciais depois. Essa é uma das formas de inversão. O aluno 
pode partir de pesquisas, projetos e produções para iniciar-se em um assunto e, a 
seguir, aprofundar seu conhecimento e competências com atividades supervisionadas. 
Porém, a inversão tem um alcance maior quando é combinada com algumas 
dimensões da personalização/individualização, como a autonomia e a flexibilização. 
Uma parte do processo de aprendizagem é do aluno e pode acontecer tanto antes de 
um encontro coletivo em sala de aula (aula invertida) quando nesse espaço (roteiros 
individuais em ritmos diferentes para cada um) e em atividade pós aula (MORAN, 
2018, p. 14). 

Na sequência didática que apresentaremos, foram desenvolvidas algumas modificações 

para que atendessem a nossa demanda e o contexto que estamos inseridos. Frisamos que a sala 

de aula invertida só é possível com os estudos prévios do aluno em sua casa. Corroboramos a 

ideia de Bergmann e Sams (2019), que afirmam: 

A sala de aula invertida e o modelo invertido de aprendizagem para o domínio criaram 
condições para que capacitássemos os alunos a aprender mais conteúdo, com mais 
profundidade, em um ambiente interativo, de relacionamentos fecundos, que os ajude 
a alcançar o sucesso (BERGMANN; SAMS, 2019, p. 103). 

As Metodologias Ativas contribuem para uma aprendizagem mais dinâmica, 

possibilitam novas experiências em sala de aula, proporcionam um ambiente criativo, 

colaborativo, na qual o aluno está em ação, interagindo com seus pares ou com o professor. O 

estudante poderá compartilhar os conhecimentos adquiridos em seu grupo e ampliá-los em 

momentos posteriores. Para elaborar a sequência didática, utilizamos o roteiro descrito por 

Novaes (2019), como segue: 
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Quadro 7 - Roteiro para elaborar a sequência didática interdisciplinares ou transdisciplinares 

Fonte: Novaes (2019, p. 80). 

Os alunos apresentaram uma pesquisa de livre escolha, com base na metodologia do 

Free Investigation (Investigação Livre). De acordo com Lutiano, Giorgi e Gadioli (2019), o 

Free Investigation possibilita que os alunos desenvolvam conhecimentos acadêmicos, suas 

relações e tudo que está ao seu redor.  

O Free Investigation é um momento que a criança coloca em sua agenda para 
pesquisar e se aprofundar em algum tema que tenha provocado interesse. Esses temas 
podem ser os mais variados, de Revolução Francesa a Pokémon Go, tudo vale. É a 
curiosidade que move o conhecimento e é assim que as ferramentas de pesquisa são 
aprimoradas e a paixão pelo saber permanece. A criança pode se aventurar em 
pesquisas, leituras, conversas com adultos, com outras crianças, com especialistas, 
pode elaborar hipóteses, desenvolver protótipos, preparar apresentações, entre outras 
ações; as possibilidades são intermináveis. Uma vez aguçada a curiosidade e 
escolhido o tema pela criança, a professora a orienta quanto ao levantamento das 

Descrição do conteúdo do programa de ensino a ser abordado, ano/série. 
Objetivo:  
O desenvolvimento da atividade, se dará com o objetivo de considerar o processo de ensino e aprendizagem do 
conteúdo específico e simultaneamente favorecer a formação pessoal do estudante, com o mesmo nível de 
importância.  
Cada atividade buscará contribuição com um ou mais objetivos da Educação Básica que constam no Art. 22 da 
LDB: preparar para o mundo do trabalho; para a cidadania/vida; para o aprendizado permanente e para estudos 
posteriores. 

Escolha do Tema: 
O que norteará a escolha do tema é uma educação afinada com a qualidade de vida dos estudantes, que pode ser 
voltada a contribuições para: Saúde física, Saúde emocional, Saúde Financeira, Bem-estar social, Saúde 
ambiental, Saúde planetária, e outros temas considerados pertinentes.  

Escolha do contexto para desenvolvimento do tema: 
De maneira transdisciplinar o contexto escolhido, favorece o desenvolvimento do conteúdo específico de 
Estatística e a formação pessoal do educando. A escolha do contexto pode ser facilitada pelo conhecimento dos 
alunos e de suas características (SHULMAN, 2005). 

Descrição da atividade/situação problema. 
Descrever detalhadamente a proposta da atividade ou situação problema e a solução esperada. Caso possa haver 
mais de uma solução adequada para a situação proposta, estabelecer essa discussão. 

Descrição das aprendizagens favorecidas com a atividade. 
Descrever as possibilidades de aprendizagens de conteúdo específico e de formação pessoal, que podem ser 
tratadas naquele contexto, com as escolhas estabelecidas. 

O aluno é principal ator e o professor é mediador. 

Trabalhar preferencialmente em grupo, instigar os alunos para que possam falar, refletir e agir por iniciativa 
própria. 

Toda análise estatística envolvida na situação proposta ocorre segundo os princípios da Análise Exploratória de 
dados, segundo Batanero et al. (2001). 

A atividade pode ser finalizada com uma roda de conversa (Pizzimenti, 2013).  

O disparador para a roda de conversa pode ser a análise e discussão da atividade elaborada, enriquecida de um 
texto de leitura complementar sobre o contexto trabalhado, uma música, poesia, filme, etc. A roda de conversa 
complementa a Análise Exploratória dos dados Batanero (2001). 
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perguntas, aos possíveis caminhos a seguir, às ferramentas de pesquisas etc. 
(LUTIANO; GIORGI; GADIOLI, 2019, p. 316). 

Propõe-se que o aluno tenha liberdade e autonomia para pesquisar um tema de seu 

interesse, explorando diversas perspectivas, desenvolvendo o aprofundamento do tema, criando 

possibilidades e ampliando seu repertório, na busca por compreender os diversos processos que 

uma escolha pode ofertar. A partir disso, o estudante busca estratégias para apresentar para a 

turma o que desenvolveu. Nesse contexto de aprendizagem, os alunos conhecem mais sobre si, 

o que influencia sua escolha e sobre o outro, refletindo acerca das singularidades em um espaço 

democrático. 

Para a análise dos dados, utilizamos observações, gravações e protocolos, seguindo 

todas as exigências éticas de um processo de pesquisa, consubstanciado pela Plataforma Brasil. 

No próximo capítulo, apresentamos o desenvolvimento da sequência didática, a coleta, 

os aportes teóricos que possibilitaram a análise dos dados e como os objetivos foram 

alcançados.  
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4 COLETA, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os caminhos traçados para a análise dos dados, descrevendo os 

dados e instrumentos utilizados para alcançar os objetivos da sequência didática, trazendo o 

aporte teórico que iluminou toda a construção da nossa pesquisa. 

4.1 Cenário da pesquisa 

Realizamos essa pesquisa em uma escola da Rede Estadual de Ensino, localizada na 

cidade de Guarulhos. Essa escola atende alunos do 6° ao 9° ano e foi escolhida por ser a 

instituição que a pesquisadora lecionava como professora regente das turmas de 9° ano. 

Para realizar um estudo desta natureza, é necessário seguir os critérios éticos de 

pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 1996). Foi encaminhado para a direção uma 

carta de apresentação sobre a pesquisa, explicitando os objetivos e período a ser realizada. 

Também foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que, após ser 

aprovado, iniciou-se a conversa com os alunos, convidando-os a participar da pesquisa, 

explicando como seria desenvolvida e quais os documentos necessários para serem incluídos 

como participantes. 

Em sala de aula, o TCLE foi lido juntamente com os alunos, sendo explicados os 

desdobramentos dos resultados. Ademais, encaminhamos o termo aos pais e responsáveis, visto 

que nesse ano/série todos os alunos eram menores de idade. Com TCLE em mãos, devidamente 

assinados, teve início a sequência didática, realizada com 31 alunos do 9° ano do Ensino 

Fundamental. 

4.2 Desenvolvimento da sequência didática 

Nesta seção, apresentamos o desenvolvimento da sequência didática e as percepções 

dos alunos na trajetória do seu aprendizado. Embora propostas de pesquisas sejam comuns aos 

alunos, normalmente, eles eram conduzidos a temas pré-estabelecidos. Ter autonomia para 

escolher a temática de seu interesse foi uma grande surpresa para os discentes. A proposta 

oportunizou a discussão acerca das escolhas dos alunos, realçando suas preferências por 

determinados temas, o protagonismo e a sistematização de seus conhecimentos. Outrossim, 

possibilitou a reflexão sobre seus projetos e suas escolhas no decorrer da vida, buscando 

caminhos próprios para a aprendizagem e maturidade de lidar com erros e acertos consequentes 

das decisões tomadas. 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, 
ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de 
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um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas 
necessidades e o tome instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito de sua própria 
história (FREIRE, 2001, p. 16). 

 

A história dos sujeitos aconteceu a partir da necessidade de pertencimento “na e da 

escola”. As angústias sofridas em uma atividade de Educação Física, citadas na introdução deste 

trabalho, trouxe à tona quem eram as pessoas que estavam ali, convivendo há anos, porém, sem 

conhecer uns aos outros, apesar de alguns alunos estudarem na mesma sala desde os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

De acordo com o roteiro de Novaes (2019), as nossas questões foram sendo respondidas 

e a partir delas coletamos dados e analisamos, cumprindo, assim, os objetivos propostos na 

sequência didática.  

 

4.3 Descrição do conteúdo do programa de ensino a ser abordado, ano/série 

A habilidade trabalhada consta em BRASIL (2017) e Currículo Paulista (2020), descrita 

como: 

(EF09MA23): Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade 
social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas 
de tendências central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados construídos com 
apoio de planilhas eletrônicas (BRASIL, 2017, p. 316). 

Além de utilizar a habilidade supracitada, foram revisados conteúdos de anos/série 

anteriores, como: números decimais, porcentagens, arredondamento, média.  

 

I. Objetivo da atividade 

Trabalhar a profundidade de uma pesquisa realizada pelos alunos, a partir de um tema 

escolhido por eles de forma livre. Preparando-os para que expressem suas autenticidades, 

concomitante à transformação da sala de aula em um local de escuta segura e aprendizado com 

as diferenças. As apresentações e a roda de conversa, possibilita essas ações com os discentes. 

Como o tema está em torno dos interesses dos alunos, existe grande possibilidade de terem 

emergido de seus projetos de vida. 

 

II.  Tema escolhido 
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Análise de dados estatísticos por meio de uma investigação livre com foco na formação de 

identidade  

 

 A escolha do tema identidade teve o intuito de fazer os alunos mostrarem para seus 

colegas o que sentem, o que gostam de fazer, ouvir, transcendendo o conteúdo escolar e 

oportunizando a expressão das suas personalidades e descobertas. Há a possibilidade de 

expansão do repertório e argumentação acerca de um assunto que domina.  

Essas competências estão descritas na BNCC para a Matemática no Ensino 

Fundamental: 

Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência 
social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2017, p. 265). 

Destarte, busca-se construir na sala de aula um local que valorize a diversidade e as 

opiniões, sem qualquer tipo de preconceito. Os alunos têm a oportunidade de mostrar algo que 

queiram sem a interferência do professor e, assim, sentirem-se livre dos conteúdos pragmáticos. 

Para isso, utilizamos como metodologia de aprendizagem a sala de aula invertida. 

 
III. Escolha do contexto para o desenvolvimento do tema 

 

Envolvendo os dados da pesquisa que escolheram a partir de um tema livre, os alunos 

tiveram a oportunidade de mostrar suas identidades e temáticas e tabular os dados obtidos para 

o desenvolvimento do conteúdo de Estatística. 

 

IV. Descrição da atividade/situação-problema 

 

Aulas previstas: doze aulas (duas semanas) distribuídas nas seguintes etapas: 

 

Etapa I - Realização da pesquisa individual. 

Etapa II - Apresentação da pesquisa para a classe. 

Etapa III - Aplicação de um questionário de autoavaliação. 
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Etapa IV- Resumir as informações, identificando pesquisas convergentes, por meio de tabelas, 

gráficos e medidas, para o desenvolvimento de competências em tratamento de informações. 

Etapa V - Roda de conversa para fazer a Análise Exploratória dos Dados. 

O questionário descrito na etapa III tem o objetivo de fazer emergir reflexões e, 

simultaneamente, trabalhar os temas de Estatística propostos no plano de ensino da turma. Este 

questionário, encontra-se no anexo (Apêndice A). 

 

4.4 Apresentação dos resultados 

Toda a atividade tem como pressuposto o interesse do aluno, desde a escolha do tema, 

sua apresentação e até mesmo a autoavaliação. O professor interage com as demandas dos 

alunos no sentido de promover avanços em relação à situação colocada: dialogar – dar voz ao 

aluno–; fazer perguntas orientadoras; desencadear e incentivar reflexões; auxiliar nas 

dificuldades técnicas caso o aluno não se desenvolva sozinho. A metodologia de sala de aula 

invertida, proporciona aos alunos problematizar suas escolhas de pesquisa, e o torna 

responsável por tais decisões. “Imagine uma aula movida pelos problemas ou interesses 

identificados por alunos” (BERGMANN; SAMS, 2019, p. 45).   

A apresentação desses resultados constitui as etapas I e II. Dos 31 alunos, 15 exibiram 

suas pesquisas, apresentadas individualmente, com os mais variados temas: Beatles, Elvis 

Presley, Gangues Americanas, Moto, Super-heróis, jogos eletrônicos, desenhos animados. 

Como a escolha era livre, 16 alunos não apresentaram nenhuma pesquisa. Todos os trabalhos 

foram expostos por meio de cartazes e slides, e a presença de cada autor explanando para o 

restante da sala.  O engajamento dos alunos pode ser visto de maneira positiva ou negativa, 

neste caso, se expressar ou não. Ressaltamos que essa primeira parte os alunos participavam de 

forma voluntária, nas outras etapas todos participavam. De acordo com Goleman (2012), é 

importante, na sala de aula, uma conexão estabelecida, movimentos em sincronia e uma relação 

estável. 
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Figura 11 - Apresentação da aluna A 

 
Fonte: As autoras. 

Na figura 11, nota-se o engajamento da aluna ao se vestir e explicar o que é ser um 

Desbravador. Além de contar as histórias do grupo, relatou com alegria como alcançou os 

bottons que carregava e como cada um representava uma conquista pessoal. A aluna disse, que 

já sofreu bullying por vestir o uniforme, pois nas ruas e chegando à escola, colegas faziam 

piadas. No final da apresentação, alguns colegas demonstraram interesse em conhecer o grupo. 

Para os alunos, o primeiro momento tem como característica vencer a vergonha e se 

sentirem acolhidos pelos colegas, já que ser aceito no grupo é sempre uma das preocupações 

dos adolescentes. Como descrito anteriormente, o pertencimento é uma necessidade existencial. 

Os estudantes tiveram que reconhecer suas emoções e lidar com suas habilidades durante as 

exposições. Para Goleman (2012, p. 67), “lidar com sentimentos para que sejam apropriados é 

uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência”.  

Medos internos, sentimentos coletivos de se expor e ser desprezado foram alguns dos 

anseios apontados pelos alunos que tiveram a coragem de se arriscar. Tais sentimentos vêm ao 

encontro da frase de Bauman (2005, p. 20): “desconfortos e, em desespero, buscar a redenção, 

ou pelo menos o descanso, num sonho de pertencimento”. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Figura 12 - Apresentação do aluno B 

 
Fonte: As autoras. 

Exercitar a colaboração é uma das habilidades que vimos neste grupo. Muitos alunos 

tiveram dificuldades para apresentar seus cartazes e, perante isso voluntariamente, um colega 

se levantava e segurava o trabalho enquanto o outro fazia a explicação das imagens. Segundo 

Goleman (2012, p. 212), a cooperatividade é “a capacidade de harmonizar as próprias 

necessidades com as dos outros nas atividades em grupo”. 

Figura 13 - Apresentação das alunas C e D 

 
Fonte: As autoras. 

Dar voz ao aluno é valorizar seu mundo social, suas necessidades e interesses, 

possibilitando que mostre de maneira criativa o tema que escolheu, deixando de lado a 

insegurança, o medo – sentimentos que são inerentes ao ser humano – e se apropriando de 

posturas necessárias para decisões futuras, favorecendo a construção de sua autonomia.  

Durante as apresentações, os discentes desenvolveram o autocontrole emocional, 

buscaram o equilíbrio entre o nervosismo e a satisfação de falar sobre algo que gostam, 
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mostrando seus esforços durante o trabalho. Os alunos que assistiam, foram capazes de 

desenvolver a empatia, escutando com atenção os colegas que estavam na frente.  

A escola como meio social se faz necessária para o pertencimento dos alunos, pais e 

toda a comunidade, fortalecendo as relações criadas nesse espaço. Um dos pontos a ser levado 

em conta é:  Porque 16 alunos não apresentaram a pesquisa e deram indícios de:  retraimento, 

ansiedade, medo da rejeição. De acordo com Goleman (2012, p. 295), faz-se necessário a 

“alfabetização emocional”, pois “amplia a nossa visão acerca do que é a escola (...). Esse projeto 

maior exige, além de qualquer coisa específica no currículo, o aproveitamento das 

oportunidades, dentro e fora das salas de aula, para ajudar os alunos a transformar momentos 

de crise pessoal em lições de competência emocional”. 

Esses comportamentos dos alunos podem ser modificados com atividades que 

promovam a reflexão do comportamento e desenvolvam a consciência em relação as suas 

condutas. Destaca-se que esse comportamento foi aprendido em sua vida escolar, seja por 

experiência própria ou presenciando alguém que passou por determinado constrangimento.  

O segundo momento caracterizou-se pela transformação das apresentações em dados 

matemáticos. O conteúdo de Estatística descrito no plano do curso prevê a construção de tabelas 

e gráficos, cálculo de média, mediana e moda. Segundo Bergmann e Sams (2019, p. 45), “os 

estudantes exploram um problema da vida real e desenvolvem soluções até que, de repente, 

percebem que precisam saber como executar determinada função matemática para aplicar o que 

conceberam” (BERGMANN; SAMS, 2019, p. 45). 

Utilizando a sala de aula invertida, os alunos estudaram em seus lares, o que é uma 

pesquisa? Como realizar uma pesquisa? Como tabular dados.  Em grupo exibiram seus 

resultados para os colegas e começaram a pensar como transformar os resultados em dados 

matemáticos.  

Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem permitirá ao aluno vivenciar de 

forma ativa os conceitos e aplicações desde a coleta até as apresentações e discussões do tema. 

Essas abordagens são flexíveis no que se refere aos procedimentos para a coleta de dados, pois 

possibilita identificar as ações mais adequadas à investigação que será realizada. 
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4.4.1 Questionário de autoavaliação 

Após as apresentações, os alunos desenvolveram uma autoavaliação. Apresentamos o 

questionário que os alunos responderam na etapa III. A professora escreveu a autoavaliação na 

lousa, os alunos copiaram no caderno e depois entregaram em folha destacada. Os estudantes 

refletiram sobre suas escolhas; estiveram em contato com seus sentimentos; compreenderam 

seus avanços e responderam à questão de pesquisa: “Neste trabalho, você pode mostrar sua 

identidade?” Apresentamos algumas respostas dos alunos, a partir do questionário: 

Pergunta: Quais foram as emoções que sentiu antes da apresentação? Depois? 

Aluno A: “Antes do trabalho me senti insegura e impotente, como se fossem me julgar e me 

zoar e pensei muito em desistir. Mas durante a apresentação pude ver o apoio dos meus amigos 

e colegas, então depois de me apresentar me senti aliviada, acolhida e alegre.” 

Aluno B: “Antes eu senti muita ansiedade para apresentar meu tema e fiquei um pouco nervosa. 

Depois eu fiquei aliviada e feliz por ter apresentado e terem respeitado.” 

Aluno C: “Me senti feliz por poder escolher um tema e desafiado fazer um bom trabalho pelo 

mesmo motivo. Depois me senti satisfeito e feliz por gostarem do meu trabalho.” 

Nota-se que nessa atividade, os discentes conseguem reconhecer e falar de suas 

angústias, primeiro passo da alfabetização emocional e ainda superá-las, souberam como lidar 

com os sentimentos, nesse caso foi o enfrentamento. A insegurança foi o ponto mais citado 

pelos adolescentes, e, além disso, destacaram o medo da rejeição, do bullying, da 

ridicularização. Após as apresentações, sentiram-se acolhidos e satisfeitos com suas escolhas. 

Um dos pontos fortes da inteligência emocional é “aprender a reconhecer, controlar e canalizar 

os sentimentos; ter empatia e lidar com os sentimentos que afloram nos relacionamentos” 

(GOLEMAN, 2012, p. 209). 

Pergunta: Qual foi o aprendizado que teve na apresentação dos seus colegas? 

Aluno D: “Geralmente, a gente convive tanto tempo no mesmo ambiente com alguém e não 

conhece seus gostos. Eu aprendi bastante com as apresentações.” 

Aluno E: “Eu tive muitos conhecimentos, mas os que me chamaram mais atenção, foi dos 

Beatles e das gangues americanas, porque eu não sabia nada sobre esses dois temas, descobri 

que eu tinha que ter mais responsabilidade com o meu trabalho.” 

Aluno F: “Aprendi diversos conhecimentos, principalmente culturais e também um pouco da 

identidade deles.” 
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Aluno G: “Aprendi com o a apresentação do aluno Y, pois ele trouxe um tema que mudou a 

vida dele de forma emocional e informativa.” 

Os alunos desenvolverem a empatia, uma habilidade socioemocional, viram o potencial 

dos colegas e como aprendem uns com os outros. Além disso, tiveram acesso às preferências 

dos amigos e despertaram a curiosidade para aprender mais.  

Os alunos atribuíram notas para si e para a turma. Nas respostas, eles se reconheceram 

pelo esforço e quebra de paradigma, e relataram que em nenhum momento da vida escolar 

puderam falar de assuntos de seus interesses e apresentar para os colegas. Pontuaram que nos 

próximos trabalhos melhorarão a forma de apresentar suas pesquisas.  

4.4.2. Análise Exploratória dos Dados 

Segundo Batanero (2011), os dados estatísticos são constituídos de regularidades ou 

tendências, desvios e variabilidades. Sendo assim, por meio dos dados estatísticos, buscamos 

informações que foram discutidas e analisadas na roda de conversa, observando os trabalhos 

apresentados e a autoavaliação do aluno. A Estatística apresentada de maneira dinâmica e 

conceitual gera hipóteses para a construção da aprendizagem tanto no conteúdo programático 

quanto na Educação Socioemocional. 

Os dados explorados na Estatística envolvem: população, amostra, amostragem, 

variáveis estatísticas – variável qualitativa e variável quantitativa –, distribuições de frequências 

representadas em tabelas, gráficos e medidas estatísticas.  

Considerando os dados apresentados, desenvolvemos a etapa IV da pesquisa. A 

professora discutiu o que é população, amostra e amostragem. Os 31 alunos eram a população 

do 9° ano A, porém, na unidade escolar, 180 alunos eram matriculados no 9° ano, divididos em 

seis salas. Na comparação com o número de alunos da escola, os 31 estudantes tornaram-se 

uma amostra da população de alunos matriculados no 9° ano. Outra discussão refere-se à 

amostragem de alunos, visto que a escola possuía 600 alunos no total, matriculados do 6° ao 9° 

ano do Ensino Fundamental. O critério para a pesquisa eram alunos do 9° ano com idades entre 

14 e 17 anos que se apresentaram voluntariamente.  

Em grupo, os alunos vivenciaram a construção da tabela e utilizaram os dados para 

descreverem a distribuição de frequência para a análise das variáveis. Sendo assim, os discentes 

tabularam os dados, escolhendo os nomes das variáveis: tema, frequência absoluta ou 

frequência relativa. Depois de se reunirem em grupo, a professora foi até a lousa e solicitou à 

sala que entrasse em consenso para a construção da tabela e gráficos.  
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Figura 14 - Tabulando as apresentações 

 
Fonte: As autoras. 

Os alunos dividiram as frequências com os resultados das apresentações, repartindo a 

tabela em: tema apresentado, frequência absoluta (a quantidade de temas), frequência relativa 

(porcentagem) e o arredondamento da frequência relativa. 

O uso de Metodologias Ativas possibilitou discussões entre alunos e professor. Segundo 

Valente (2018), “a aula torna-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões 

e atividades práticas”. Desse modo, a coleta e análise de dados foi realizada de maneira coletiva, 

socializando as informações da turma.  

Percebendo em termos das Inteligências Múltiplas (Gardner, 2012), as apresentações 

variam entre: artes, tecnologia, esportes e música. Cada uma delas demonstra as inteligências 

mais desenvolvidas nos alunos, por exemplo: no que se refere ao esporte, nota-se que o aluno 

desenvolve a inteligência corporal-cinestésica; a aluna que escolheu falar de música, tem a 

inteligência musical mais aguçada. 

Na homogeneidade da sala, o professor teve como pontapé inicial todas as inteligências. 

Agora, leva os alunos a desenvolverem a Inteligência Matemática de forma atraente e 

significativa.  

Para a tabulação, os alunos questionaram sobre Gangues Americanas e Desbravadores. 

Para isso, observaram a necessidade das questões sociais e a representatividade desses grupos 

na sociedade.   

As habilidades de Matemática foram trabalhadas de forma espiral, com todo o currículo 
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do ciclo do Ensino Fundamental. A organização de dados é prevista no 8° ano com a seguinte 

habilidade: “Reconhecer e classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa 

em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisão” 

(SÃO PAULO, 2020, p. 357). Nessa habilidade estão as frequências de variáveis e a tomada de 

decisão, o que nos possibilita observar que, na atualidade, as habilidades sociais conversam 

com o componente curricular. Além disso, os alunos desenvolveram cálculos com os números 

racionais, porcentagens e arredondamento. 

Quando os alunos fizeram a primeira pesquisa sobre homofobia, não sabiam calcular a 

porcentagem dos dados, respondiam que 13% correspondiam a 13 pessoas. Após vivenciarem 

uma coleta de dados, observaram que 13% na tabulação realizada por eles, corresponde a 4 

pessoas, ou seja, a porcentagem depende de quantas pessoas participaram. Puderam assim, 

construir o conceito de porcentagem que estava mal formulado para eles.  

Aprendendo de maneira ativa e significativa o objeto de conhecimento de Estatística 

previsto no currículo escolar descrito anteriormente, os alunos começaram a pensar em como 

apresentar os dados e na construção de gráficos. Para isso, receberam uma folha quadriculada 

para expressar os dados que tinham apresentado em uma tabela de distribuição de frequências, 

por meio de gráficos. Pensaram na escala da folha, visto que os valores das respostas atingiriam 

52%.  

Figura 15 - Gráfico das apresentações 

Fonte: As autoras. 

Perceberam a homogeneidade da turma, 52% dos alunos não apresentaram o trabalho e 
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pensaram sobre a representatividade. Esses dados falavam muito sobre eles, chegando a discutir 

que, se fosse uma competição, mais da metade da turma não estaria engajada com os resultados. 

Os alunos que realizaram as apresentações questionaram sobre apresentar novos dados, agora, 

somente com os estudantes que realizaram a pesquisa e mostraram seus trabalhos para o grupo. 

Figura 16 - Gráfico e tabela da livre escolha dos alunos 

 
Fonte: As autoras. 

Nota-se que os alunos foram desafiados a cada encontro a questionar os dados 

apresentados. Na imagem acima, vemos que a música e os jogos eletrônicos foram 26,5% e o 

arredondamento foi feito com números decimais para se aproximar da frequência absoluta.  

Vale ressaltar a importância do professor para fazer as perguntas certas, promovendo reflexão 

nos alunos e uma ação para os objetivos da aprendizagem.  

Ao interagimos com nossos alunos, sempre dialogamos com eles. Tentamos garantir 
que compreendam os objetivos de aprendizagem. Também os estimulamos e os 
induzimos a aprenderem com a profundidade possível. O principal componente desse 
processo é nossa estratégia de questionamento (BERGMANN; SAMS, 2019, p. 83). 

As oportunidades apareceram no decorrer da atividade, como o questionamento 

referente aos dados ou as estratégias que poderiam modificar o comportamento dos colegas 

para participarem das próximas atividades, já que o envolvimento de toda a turma possibilitaria 

conhecer as escolhas dos outros estudantes. Os cálculos matemáticos, reforçaram a 

aprendizagem de habilidades de anos anteriores, como: frações, números decimais, 

porcentagens, construções de tabelas e gráficos e a leitura de dados. Ressaltamos que todos os 

alunos participaram, de alguma forma, de todos os momentos. 
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4.4.3 Roda de conversa 

A roda de conversa é uma metodologia de ensino que dá voz ao aluno, traz sentimento 

de pertencimento, acolhimento ao grupo. Na pertença democrática ao grupo, todos parecem ser, 

ao mesmo tempo, líderes e liderados (PIZZIMENTI, 2013 apud NOVAES, 2019). 

Nota-se que os adolescentes são impulsivos e têm dificuldades para esperar. Assim, 

além de permitir aprofundar a Análise Exploratória dos Dados obtidos, a roda de conversa 

contribuiu para o desenvolvimento das funções executivas superiores dos adolescentes, pois 

estes necessitavam esperar a sua vez de falar e aprender a ouvir seus colegas.  

Os dados foram analisados e caracterizados por meio do protocolo de observações das 

respostas do questionário e da gravação da roda de conversa. Observamos se houve aprendizado 

do conteúdo específico de Estatística proposto no plano e, simultaneamente, identificamos as 

habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos em seu âmbito emocional e social, bem 

como se os instrumentos utilizados favoreceram a autonomia na aprendizagem. 

A roda de conversa para discussão sobre os temas abordados e levantamentos de dados 

favorece a aprendizagem no processo de pesquisa e apresentação de novas possibilidades e 

apropriação da Educação Socioemocional. Sentados em círculo, os alunos sentiam-se felizes 

pelo trabalho que estavam desenvolvendo. A professora começou a interagir com perguntas 

norteadoras.  

Figura 17 - Roda de conversa 

 
Fonte: As autoras. 

Como resultado dessa roda de conversa, transcrevemos alguns trechos: 
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Professora: “O que foi mais importante nesse trabalho?” 

Aluno G: “Pude mostrar a minha identidade, o que gosto, mostrar o porquê me comporto dessa 

maneira, minhas roupas e até mesmo porque não interajo com alguns colegas.”  

Aluno H: “Falar de mim. Sempre os professores trazem temas deles e que temos que aprender, 

porém existem coisas que gosto e quero me aprofundar, os conhecimentos da escola podem me 

ajudar nisso.” 

Aluno I: “Um ponto que quero destacar, prô, é minha responsabilidade. Esse trabalho só 

dependia de mim, não poderia culpar ninguém. Muitas vezes dava desculpas pelos meus erros, 

porém, nesse, os erros e acertos eram de minha responsabilidade.”  

Discorremos, na roda de conversa, acerca do desenvolvimento das habilidades do 

Currículo de Matemática. 

Professora: “Vocês foram protagonistas nesse trabalho?” 

Aluno J: “Sim, nós corremos atrás e fizemos de acordo com nossos gostos e personalidade.” 

Aluno K: “Sim, pois é um tema que fez parte da minha criação e teve a participação na minha 

vida pessoal, daí tive mais vontade de fazer um bom trabalho, assim fiz o trabalho melhor 

possível.” 

Aluno L: “Em cada uma das apresentações o aluno responsável era protagonista, mostrando 

parte de sua identidade geral.”  

Aluna M: “Foi um trabalho que só dependia de mim e que mostrou de alguma forma um pouco 

de quem sou de verdade, e eu vi isso também em outros trabalhos de outras pessoas.” 

Aluno N: “Sim, pois mostramos o que gostamos, argumentamos sobre o que entendemos e 

talvez o que queremos seguir carreira.”  

Podemos observar que a aluna N apontou possibilidades para o seu projeto de vida e 

escolha de profissão.  

Professora: O que vocês têm a dizer sobre o resultado da sala e a quantidade das apresentações? 

Aluno O: Adorei apresentar esse trabalho, é uma pena que muitos alunos não apresentaram, 

pois foi uma sensação bem diferente falar do que gostamos.  

Aluno P: “Percebi que estamos no 9° ano e temos que melhorar em nossas apresentações e 

pesquisar mais.” 
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Aluno Q: “Eu tive medo de zoarem comigo e não conseguir.” 

Aluno R: “Aprendi uma lição para a vida, a ter confiança no meu esforço e ponto de vista. Eu 

sempre falharei em algo, mas enquanto tiver alguém ao meu "lado, isso me é suficiente.” 

Professora: “O que vocês aprenderam na Matemática?” 

Aluna S: “Aprendi que podemos ser manipulados pelos dados apresentados, se não soubermos 

interpretá-los da maneira correta.”  

Aluno T: “Para mim, a Matemática vem se desenvolvendo a cada ano, para aprender mais no 

9° ano preciso ter aprendido nas séries anteriores.”  

Aluno U: “Os gráficos mostraram nossas escolhas e como podemos ter diversas linguagens no 

mundo para interpretarmos. A Matemática ficou próxima a nós. Acho que estou preparada para 

uma avaliação.  Não serei mais manipulada pelas reportagens quando mostrarem gráficos.”  

Professora: “Teve algum momento na vida de vocês que receberam um ‘não’, ou uma 

frustração que depois se tornou em ‘sim’?” 

Aluno V: “Prô, teve uma vez que estava andando com uns meninos errados, a polícia nos pegou 

e levou em um morro aqui em Guarulhos. Esses policiais bateram em nós e nos deixaram pelo 

meio do caminho. Cheguei em casa cheio de marcas, chorei por muitos dias e prometi para mim 

mesmo que minha mãe não teria filho bandido. Nesse trabalho que apresentei, falei sobre 

Gangues Americanas, pude falar de violência e como tratam as pessoas que se vestem como eu 

e como ando. Depois desse episódio com a polícia, trabalho, saio da escola às 12h30min e 

atravesso a cidade para chegar ao mercado. Todo meu salário é na mão da minha avó. Nessa 

sala, sempre fico quieto e no meu canto, com esse trabalho pude falar quem eu sou, talvez nunca 

teria outra oportunidade, porque qual professor iria falar sobre gangues?” 

Aluno X: “Verdade! Nunca pensei isso do aluno V.” 

Aluno Y (O aluno que falou sobre moto): “Nunca imaginei que poderia gostar da mesma coisa 

que eu. Ele é tão tímido, e não fala com ninguém.” 

Professora: “Aluno V, depois desse episódio, qual é seu sonho?” 

Aluno V: “Ser bombeiro, acho linda essa profissão. Minha tia é socorrista.” 

Professora: “Para viver um sonho, temos que colocar metas, conhecer a profissão, estudar 

sobre ela e também visitar os locais. Aluno V, você conhece uma corporação dos bombeiros?” 

Aluno V: “Não, prô!” 
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Aluno W: “Prô, também sonho em ser bombeiro, vou nos desfiles de 7 de setembro e já conheci 

uma corporação.”  

Professora: “Vou escolher um representante dessa sala para fecharmos com chave de ouro esse 

trabalho. Meu primo é bombeiro, irei levar o aluno V na corporação de bombeiros em 

Guarulhos. Assim, podemos ver que todas as nossas escolhas têm recompensas.” 

Aluno V: “Sério, prô?” 

Nesse momento, todos da sala ficaram emocionados.  

Aluno Z: “Prô, se não tivéssemos apresentado esse trabalho e estarmos nessa roda de conversa, 

não saberíamos quem são as pessoas que estão em nosso lado e como podemos ajudar. Aqui 

mostramos nossa opinião sobre as apresentações. Eu gostaria de mais trabalhos assim.” 

Notamos que os alunos mostraram indícios do desenvolvimento das habilidades de 

Tomadas de decisão consciente, relacionamento, cooperação e empatia. Ouvindo o colega, 

respeitando suas escolhas, aprendendo com as diferenças e entendendo a pluralidade em uma 

sala de aula. Além disso, viram a importância das inteligências interpessoal e intrapessoal, 

percebendo a si mesmo e o outro. 

4.4.4 O aluno é o principal ator, o professor é mediador 

Toda atividade parte do pressuposto do interesse do aluno: no tema escolhido, na sua 

apresentação e autoavaliação. O professor interage com as demandas dos alunos no sentido de 

promover avanços em relação à situação colocada: dialogar (dar voz ao aluno), fazer perguntas 

orientadoras, desencadear e incentivar reflexões, auxiliar em dificuldades técnicas caso o aluno 

não se desenvolva sozinho. 

Citamos no início deste trabalho que os 9° anos desta escola não atingiam as metas nas 

avaliações externas. Muitos se sentiam inseguros, não desenvolviam as atividades e não tinham 

persistências. Ao final desse trabalho, os alunos foram submetidos a avaliações externas. Nesse 

ano, os alunos superaram as metas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo (SARESP), avaliação que produz um diagnóstico da qualidade do ensino no 

estado de São Paulo, resultando no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo (IDESP). 
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Figura 18 - Índice IDESP 

 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/sedbi/relatorioidesp/index 

A meta para o ano era de 3,79, os alunos superaram-na e chegaram a 4,0. Para esse 

resultado, foi preciso vários esforços. Porém, essa turma na qual desenvolvemos a sequência 

didática, não tinha esperança de alcançar a meta. Após essa atividade, muitos mudaram a 

postura e reverteram os números apresentados.  

Outra situação que apresentamos refere-se à visita do aluno V ao Corpo de Bombeiros. 

O estudante foi acompanhado por seu responsável e dois professores.  
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Figura 19 - Visita à Corporação de Bombeiros do aluno V 

Fonte: As autoras. 

 
O aluno vivenciou um dia no Corpo de Bombeiros, sendo recepcionado por um 

profissional que atua nessa corporação. Para nossa surpresa, o aluno V vestiu os uniformes, 

visitou toda a corporação e os carros oficiais. Em conversa com o funcionário, ouviu a história 

de sua vida e, coincidentemente, também começou sua trajetória profissional trabalhando em 

um supermercado. O aluno percebeu a importância dos estudos e as trajetórias que precisa 

percorrer em seu projeto de vida.  

Democratizando os espaços escolares, os 9°anos de 2019 não teriam formatura. A 

unidade escolar tem somente o Ensino Fundamental II, portanto, esse era o último ano dessa 

turma na instituição. Após a roda de conversa, os alunos fizeram uma comissão para fazer uma 

solicitação, porém, a professora que teria que ouvi-los e ajudá-los. Sentaram-se em roda de 

conversa e uma aluna foi a representante.  

Aluna 1: “Professora, por que não vamos ter formatura?” 

Professora: “Pelo que sei, a formatura tem o custo de R$100,00.” 

Aluna 1: “Não temos dinheiro, mas temos uma proposta: realizar uma formatura aqui na escola, 

como os bailes americanos. Somente um baile para fecharmos um ciclo.” 

Professora: “Eu não posso decidir isso sozinha. Vamos falar com a direção.”  
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Aluna 2: “Chame o diretor para falarmos nossa proposta, nos comprometemos a ir às outras 

salas e pedir a ajuda de outros alunos. Nos mesmos fazemos a decoração.” 

Depois desse pedido, a professora chamou o diretor da unidade escolar para participar 

da roda de conversa.  

Aluna 1: “Sr. Diretor, a proposta da escola para nossa formatura é uma empresa externa, com 

o custo de R$100,00. Porém, eu e meus amigos não temos condições. Vocês sempre falam que 

a escola é nossa e estamos em um espaço democrático, por isso, nossa proposta é fazermos 

nossa formatura aqui na escola. Somente um baile para despedirmos dos professores, dos 

amigos e da escola.” 

Diretor: “Irei levar a proposta de vocês para a equipe escolar e retorno com a resposta.” 

Professora: “Por que vocês desejaram falar comigo?” 

Aluna 2: “Porque aprendemos depois do trabalho que fizemos com a senhora que podemos 

opinar, ter medo, ansiedade, mas podemos vencer. E isso nunca foi feito em nossa escola.”  

De acordo com Hecht (2016), deixamos de ser uma escola democrática quando 

ofertamos somente um modelo, porém, para darmos espaço a todos, precisamos ter em mente 

alguns objetivos e mudanças pontuais: 

 
De uma escola com um objetivo central – “colocar estudante no centro” -, para uma 
escola com dois objetivos centrais: um pessoal, a autorrealização de cada estudante; e 
um segundo, social, o desenvolvimento e avanço da comunidade e do ambiente dentro 
do qual a escola trabalha (HECHT, 2016, p. 203). 

 

Aparentemente, essas duas histórias não estavam programadas para este trabalho, 

porém, foram além das nossas perspectivas. O aluno que se sentiu acolhido em falar do seu 

sonho, após um episódio que o marcou negativamente e algumas alunas que queriam fechar um 

ciclo na escola. Além de ser um lugar de pertencimento, a escola deixou marcas nelas. Essa é a 

importância de uma escola democrática, onde todos os atores desenvolvem suas relações, sua 

integralidade, mostrando que somos seres sociais e na escola podemos aprender o conteúdo do 

currículo, as habilidades sociais e emocionais.  

Após dois dias, o diretor aprovou a formatura dos 9° anos. Agora precisavam fazer uma 

comissão de formatura e decorar a escola para o grande dia. As alunas fizeram uma comissão, 

passaram em todas as salas e convidaram os colegas para decorarem a escola no contraturno 

das aulas, com autorização dos pais e responsáveis. Conversaram com os professores e com a 
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vice direção para acompanharem nas tarefas e fizeram uma lista de materiais necessários para 

a decoração. Os professores ajudaram na organização e metas a serem cumpridas.  

Figura 20 -Alunos e professores preparando a escola para a formatura 

 
Fonte: As autoras. 

 
Os alunos vivenciaram um evento na escola, suas dificuldades de tempo, espaço, 

dinheiro e material. Com planejamento, desenvolvendo suas relações, o falar, serem ouvidos, 

pensar em grupo, puderam vivenciar a tão sonhada formatura.  

Figura 21 - Formatura 

 
Fonte: As autoras 

 

Esses são fatos que mostram a importância de atividades que desenvolvam as 

habilidades socioemocionais. Os alunos tomam outra postura frente aos desafios do cotidiano. 
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Mostraram suas identidades, os impactos na sua formação integral, as diversas possiblidades 

para seus projetos de vida. Iniciamos essa pesquisa falando sobre o aumento da automutilação 

e violência na escola e terminamos com uma confraternização, ressignificando os espaços 

escolares e as alunas se apropriando de quem são. 

Para a formatura, calcularam quantas pessoas participariam, medir tecidos para cobrir o 

pátio, dinheiro para comprar os lanches, como fariam as arrecadações, o tempo necessário para 

deixar o evento pronto. Além disso, desenvolver persistência com imprevistos, como: amigos 

que se comprometeram e não foram, falta de material e eventos climáticos como a chuva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Você não sabe o quanto eu caminhei  

Para chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei 

Os mais belos montes escalei (...) 

A Estrada, Cidade Negra  

Toni Garrido, Da Gama, Lazão e Bino (1999) 

 

O estudo que apresentamos mostra como o conteúdo de Estatística previsto no currículo 

pode ser desenvolvido de maneira dinâmica e atraente para o aluno, possibilitando o 

autoconhecimento e favorecendo a autonomia dos discentes. 

No primeiro momento, faz-se necessário pesquisar sobre os documentos oficiais e como 

se capacitar para intervir nas atividades desenvolvidas em sala de aula, integrando as 

habilidades socioemocionais em suas práticas. O segundo momento foi caracterizado por 

conhecer e analisar a matriz de necessidades existenciais do ser humano e modos de satisfazê-

las de acordo com Max-Neef e Hopenhagen, (1989 apud O´Sullivan, 2004). Acreditamos que 

todas os componentes curriculares podem explorar as necessidades do ser humano, seja com 

ele mesmo, com o outro ou com o mundo. Refletir sobre o que é necessidade existencial, dar 

voz ao estudante para que se perceba na ação, foi de extrema importância para distinguir 

necessidade de desejo, bem como, perceber que por exemplo afeto, conexão, compreensão, 

lazer são necessidades menos percebidas, mas que geram patologias quando não atendidas. A 

discussão favoreceu assim, a capacidade de tomar decisões responsáveis para os estudantes 

neste trabalho.  

No percurso desta pesquisa, mostramos como planejar e executar atividades que 

desenvolvessem o autoconhecimento dos sujeitos, não deixando de lado os conhecimentos 

advindos da Matemática e de áreas cientificas da educação. Analisando a Base Nacional 

Comum Curricular e o Currículo Paulista, podemos transpor os objetos do conhecimento, 

possibilitando ao professor elaborar suas próprias sequências didáticas.  

Destacamos os resultados que os alunos apresentaram nas avaliações externas e o 

envolvimento de atividades na escola, como a formatura, pertencendo aos espaços que estão e 

modificando-os com suas atitudes. Para investigações futuras, desejamos que essas propostas 

comecem a ser aplicadas na formação de professores, para que possam vivenciar essas 
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experiências, visto que muitos não tiveram essa oportunidade em sua formação inicial. Deste 

modo, possibilita-se novas práticas pedagógicas para que o professor interaja com suas 

demandas e promova avanços em sua sala de aula, desencadeando novos saberes para impactar 

na vida dos alunos. 

Outro ponto a ser citado refere-se ao fato do Currículo do Estado de São Paulo ter como 

vertente o projeto de vida dos alunos.  Sendo assim, a sequência didática que apresentamos não 

se limita apenas à Matemática. Esse trabalho dá abertura e inspiração para ser ampliado para a 

discussão sobre o projeto de vida dos estudantes, com vistas a contribuir para a reflexão sobre 

a construção de sentido, significado e propósito de vida, associada à escolha de uma profissão 

e ao engajamento em outras atividades na sociedade que lhes atribua razão de SER. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS ALUNOS APÓS APRESENTAÇÃO 

DOS TEMAS POR ELES PESQUISADOS 

 

 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESTATÍSTICA EM CONTEXTO 

TRANSDISCIPLINAR DE SAÚDE EMOCIONAL DOS ADOLESCENTES 

 

Nome: ____________________________  nº ____      série: ____________ 

 

1 – Qual o tema da sua pesquisa e apresentação? 

 

2- Qual foi sua fonte de pesquisa (site, pessoas, revista, livros)? 

 

3- Quais foram as emoções que sentiu antes da apresentação? Depois? 

 

4- Qual nota você pode atribuir para o seu trabalho? 

 

5- Cite quais apresentações da sua turma chamou sua atenção e por quê? 

 

6- Qual foi o aprendizado que obteve com as apresentações de seus colegas? 

 

7- Atribua uma nota geral para a sua sala de aula. 

 

8 – Neste trabalho houve protagonismo juvenil? Você pode mostrar sua identidade por meio 

dele? 
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