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Trabalhando com gráficos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Analisar dados e reconhecer fenômenos que ocorrem na sociedade por meio da leitura de 

gráficos, tabelas e mapas é uma atividade de extrema relevância para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos do 7º ano. Com o auxílio desses recursos, eles poderão analisar os indicadores sociais e 

econômicos do Brasil e das distintas regiões, como o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH).  

Espera-se que esse conteúdo contribua para a formação da consciência social, política e 

econômica dos alunos, sobretudo no que se refere às profundas desigualdades existentes no país. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Interpretar a linguagem gráfica e seus usos. 

• Analisar a realidade socioeconômica brasileira por meio de dados estatísticos. 

• Compreender a importância de indicadores econômicos e sociais de riqueza, bem-estar  
e desenvolvimento humano. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Mapas temáticos do Brasil 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores  
e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Entendendo o PIB 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: disposição típica da sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: projetor, computador, caderno, caneta, lápis, borracha e gráfico “Produto Interno 
Bruto a preços correntes (Mil Reais), 2002-2015” (IBGE). 

Atividade 1: Motivação/sensibilização (15 minutos) 

Para iniciar a aula, converse com os alunos sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que é o principal provedor de dados e informações do país, atendendo tanto às necessidades 

da sociedade civil quanto às dos órgãos governamentais. 

Um dos estudos mais conhecidos produzidos pelo IBGE é o Censo. Pergunte aos alunos se já 

receberam em casa um recenseador para a coleta de dados a ser utilizados na produção do Censo 

Demográfico. Peça àqueles que responderem afirmativamente que descrevam essa experiência. 

Explique à turma que esse trabalho é muito importante, pois possibilita o conhecimento da situação de 

vida da população nacional e, também, o cálculo do PIB – a soma de todos os bens e serviços produzidos 

em um período específico. Esclareça que esse indicador se refere aos três setores de atividades 

(agropecuária, indústria e serviços). Segundo o IBGE, o PIB brasileiro em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões. 

Atividade 2: Leitura e interpretação de gráficos (30 minutos) 

Na segunda parte da aula, inicie o trabalho de leitura e interpretação de gráficos. Utilize  

como modelo o gráfico “Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais), 2002-2015”, elaborado 

pelo IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-

nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=series-historicas>. Acesso em: 18 

out. 2018. Projete ou reproduza o gráfico na lousa e, em seguida, solicite aos alunos que copiem esse 

gráfico no caderno, para que, na sequência, realizem alguns procedimentos de leitura, como: 

1. identificar o título do gráfico (Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais), 2002-2015); 

2. reconhecer o tipo de gráfico (gráfico de linha); 

3. analisar o comportamento total do gráfico (o PIB aumentou constantemente durante o período 
em questão); 

4. analisar o gráfico de maneira segmentada (o PIB era de aproximadamente R$ 1,5 trilhão em 2002, 
R$ 3 trilhões em 2008 e R$ 6 trilhões em 2015). 

Desenvolva cada uma dessas etapas com a turma de forma oral. Após a leitura coletiva do 

gráfico, peça aos alunos que, individualmente, escrevam um parágrafo com considerações sobre os 

procedimentos realizados. Isso contribuirá para a ampliação de sua capacidade de analisar gráficos. 

Aproveite para verificar se eles alcançaram o objetivo pretendido com a atividade. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=series-historicas
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=series-historicas
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Aula 2 – Desenvolvimento humano e seus indicadores 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: disposição típica da sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: computador, projetor, lápis, borracha, régua, folha de papel milimetrado, caderno, 
cola, tesoura, lousa, giz, uma cópia digital ou impressa da tabela “Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano – 
Brasil, 1990-2015”, presente no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH). 

Atividade 1: Apresentando o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (20 minutos) 

Informe aos alunos que, na primeira parte da aula, eles participarão de uma discussão sobre o 

desenvolvimento humano, o qual está diretamente relacionado às condições sociais de vida. Além de 

entenderem o que é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), proposto pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), eles deverão se debruçar sobre suas dimensões quantitativas 

e qualitativas. 

Primeiramente, apresente à turma os três indicadores que compõem o IDH: educação, saúde 

e renda. Explique que o indicador educação é calculado a partir do número de anos de escolarização 

e da média dos anos de escolarização por parte dos cidadãos. O indicador saúde, por sua vez, é 

avaliado pela expectativa média de vida das pessoas. Já o indicador renda é calculado por uma fórmula 

específica que avalia o PIB per capita, que mede o valor total da riqueza produzida pelo país dividido 

pelo número de habitantes deste. 

Comente com os alunos que o IDH varia de 0 a 1 e anote na lousa essa classificação: 0,800-1,000 

– muito alto; 0,700-0,799 – alto; 0,600-0,699 – médio; 0,500-0,599 – baixo; 0,000-0,499 – muito baixo. 

Deixe claro que, quanto mais elevado é esse índice, melhores são as condições de vida da população. 

Atividade 2 – Construindo o gráfico (25 minutos) 

Desenhe na lousa uma tabela com duas colunas: a primeira referente ao ano, e a segunda,  

ao IDH. Para completá-la, consulte o Human Development Report 2016: Human Development 

for Everyone (em português, Relatório de Desenvolvimento Humano 2016: Desenvolvimento  

Humano para Todos), disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-

human-development-report-2017.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018. Na tabela “Human Development 

Index trends, 1990-2015” (Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano, 1990-2015), é possível 

observar a classificação (Change in HDI rank) e o valor do IDH (Human Development Index (HDI)) no 

período de 1990 a 2015, bem como seu crescimento anual médio (Average annual HDI growth). 

Leia com os alunos os valores do IDH no Brasil, mostrados na página 203 do referido relatório, 

e insira-os na tabela que você criou (1990: 0.611; 2000: 0.685; 2010: 0.724; 2011: 0.730; 2012: 0.734; 

2013: 0.747; 2014: 0.754; e 2015: 0.754). Peça-lhes, então, que reproduzam essa tabela no caderno e 

que, em uma folha de papel milimetrado, elaborem um gráfico com base nos dados nela apresentados. 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
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Auxilie-os nessa tarefa projetando três tipos de gráficos – de linha, de pizza e de barras – ou, 

se não houver disponibilidade de recursos digitais, desenhando-os na lousa. Aponte-lhes que, para 

essa atividade, o gráfico de linha é o mais adequado. Explique que ele é composto de um eixo 

horizontal, chamado abscissa (x), no qual devem aparecer os anos de referência (1990, 2000, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), e de um eixo vertical, denominado ordenada (y), no qual devem 

constar os valores correspondentes ao IDH (0.611, 0.685, 0.724, 0.730, 0.734, 0.747, 0.754 e 0.754, 

respectivamente). Solicite aos alunos que finalizem o gráfico em casa e que o colem no caderno 

para sua posterior avaliação. 

 

Aula 3 – Leitura e interpretação de mapas 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: disposição típica da sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: projetor, computador, fita adesiva, caderno, caneta, lápis, borracha e mapas 
referentes ao IDH no Brasil. 

Atividade: IDH nos estados e municípios brasileiros (45 minutos) 

Escreva na lousa o ranking do IDH dos estados brasileiros em 2010. De acordo com o IBGE, 

os cinco primeiros colocados eram, em ordem crescente: Distrito Federal – 0.824, São Paulo –  

0.783, Santa Catarina – 0.774, Rio de Janeiro – 0.761 e Paraná – 0.749. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=ranking&ano=2010>. Acesso em: 

18 out. 2018. 

Em seguida, elenque os quatro municípios do país com o IDH mais alto nesse mesmo ano (São 

Caetano do Sul – SP, Águas de São Pedro – SP, Florianópolis – SC e Balneário Camboriú – SC) e também 

os quatro com o IDH mais baixo (Melgaço – PA, Fernando Falcão – MA, Atalaia do Norte – AM e Marajá 

do Sena – MA). Esses dados estão presentes no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, disponível 

em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Peça aos alunos que registrem essas informações no caderno e, na sequência, questione se 

esses indicadores revelam a diversidade socioeconômica das regiões brasileiras, especialmente no que 

diz respeito à saúde, renda e educação. Para que eles exercitem a habilidade de leitura de mapas, 

imprima, em formato A3, três mapas referentes à evolução do IDH no Brasil: 

• 1991 - Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=1991>. 

• 2000 - Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=2000>. 

• 2010 - Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=2010>.  

Acesso em: 18 de out. 2018.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=ranking&ano=2010
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=1991
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=2000
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/37/30255?tipo=cartograma&ano=2010
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Projete ou afixe esses mapas na lousa. Nesta etapa, parta da identificação do significado das 

cores adotadas, auxiliando os alunos na leitura da legenda, que indica uma variação do IDH de “até 

0.665” a “mais que 0.746”. O objetivo principal é familiarizar os alunos com esse tipo de representação. 

Para avaliar como cada um realiza a leitura dos mapas, faça-lhes algumas perguntas direcionadas.  

Por exemplo: No mapa referente ao ano de 2010, de acordo com a legenda, qual era o IDH do  

Amazonas? O aluno deverá responder que era de “até 0.707”. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

É importante avaliar de forma permanente a participação individual e coletiva dos alunos 

nas atividades. 

Como meta inicial, é esperado que os alunos realizem a leitura do gráfico. Para verificar esse 

aprendizado, observe se eles identificaram adequadamente o título e o tipo do gráfico, bem como se 

foram capazes de analisar o comportamento total e particular dessa representação. 

Em um segundo momento, os alunos terão de relacionar os valores do IDH no Brasil nos anos 

indicados. Para checar se esse objetivo foi atingido, analise cuidadosamente o gráfico que eles elaboraram 

com base na tabela apresentada no Relatório de Desenvolvimento Humano 2016. 

Por fim, verifique se os alunos realizaram a leitura e a interpretação dos mapas de modo 

satisfatório, respondendo, sem grandes dificuldades, às perguntas direcionadas sobre o IDH nos 

estados e municípios brasileiros. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em sua opinião, pela análise do Produto Interno Bruto (PIB) nas escalas nacional, estadual e 
municipal, é possível afirmar quais são as condições sociais de determinada população? Explique 
sua resposta. 

2. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), quais indicadores 
compõem a avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)? 

 

Gabarito das questões 

1. Não, porque o PIB considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, dificultando  
a análise das dimensões sociais, como saúde e educação. 

2. Indicadores de renda (renda per capita do país), saúde (expectativa de vida da população) e 
educação (número de anos de escolarização e média dos anos de escolarização). 


