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Resumo
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que desenvolvemos a respeito do ensino e
aprendizagem da Estatística. O estudo se propôs analisar um grupo de estudantes do 3°
ano do ensino médio da educação básica de três escolas públicas estaduais de SalvadorBA, Brasil. Assim, tomou-se como base parte das informações do questionário aplicado
a 78 estudantes. A finalidade deste trabalho foi analisar as competências e habilidades
dos estudantes tendo em vista à necessidade de medir a capacidade nesta etapa de
ensino dos alunos em lidar com os conteúdos de estatística, e, em particular, com o
conceito de média. A investigação se respalda nas pesquisas de distintos autores, que
desenvolvem estudos no campo da didática do ensino e aprendizagem, e legitimam o
papel da estatística na educação básica. Assim, tomamos como base o marco teórico do
Enfoque Ontosemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS) (Godino, Batanero
y Font, 2007), que define com clareza o “significado institucional e pessoal de um
objeto matemático” e os conflitos semióticos. Os procedimentos metodológicos foram
desenvolvidos em duas etapas. Na primeira, se observou a teoria do ensino e
aprendizagem, a segunda se constitui no estudo de campo e buscou aferir a capacidade
individual do estudante, e o conhecimento sobre estatística e média aritmética. O estudo
se completa, com a análise dos elementos do significado institucional e pessoal que
reconheceu os elementos da configuração didática e identificou os possíveis conflitos
semióticos apresentados pelos estudantes quando interpretou o conceito de média. Ao
final, se observa que há uma limitação na compreensão destes conteúdos pelos
estudantes. No entanto, se considera como importante estudo desta natureza, pois
facilita o reconhecimento da estatística e da média, e incentiva o ensino e aprendizagem
do estudante da educação básica.
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