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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo geral apresentar um estudo sobre os dados estatísticos dos 
casos de gravidez na adolescência no município de Curral de Cima - PB, utilizando o Excel, no ensino 
médio de uma Escola Cidadã Integral dessa cidade. O estudo foi desenvolvido de modo que ocorresse 
a integralização dos alunos em toda pesquisa, com a aplicação de uma oficina que intitulada “A 
utilização do software Excel no estudo da estatística, com casos reais”, que teve como base principal, 
dados fornecidos por uma das unidades de saúde desse mesmo município levantados pela 
pesquisadora, os quais foram utilizados na oficina com o intuito de estudar e desenvolver o ensino da 
estatística. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa caracteriza-se em relação 
aos objetivos como exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados 
caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e estudo de caso e em relação ao método de abordagem, 
caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Já os instrumentos empregados na coleta 
de dados da pesquisa foram atividades realizadas com o auxílio do Excel e um questionário 
diagnóstico. O tamanho da amostra foram 15 alunos do 3° ano do ensino médio da escola pesquisada. 
Com relação aos resultados, foi observado que ao final da pesquisa a utilização do Excel facilitou o 
aprendizado e que esse tipo de ferramenta foi de fato interessante para os alunos, obtendo resultados 
positivos. Verificou-se também que o estudo estatístico é importante, não apenas para compreender 
e obter resultados através de dados, mas também na formação de cidadãos críticos em diversas 
situações cotidianas que envolva conhecimentos estatísticos. 
 
Palavras-chave: Educação Estatística. Excel. Ensino da Matemática. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

 
The present work had as general objective to present a study on the statistical data of the cases of 
pregnancy in adolescence in the city of Curral de Cima - PB, using Excel, in the middle school of an 
Integral Citizen School of that city. The study was developed in order to make the students pay in all 
research, with the application of a workshop entitled "The use of Excel software in the study of 
statistics, with real cases", which was based mainly on data provided by a of the health units of the 
same municipality raised by the researcher, which were used in the workshop with the purpose of 
studying and developing the teaching of statistics. The methodology used for the development of the 
research is characterized in relation to the objectives as exploratory and descriptive. As for the 
technical procedures used, it is characterized as bibliographic research and case study and in relation 
to the method of approach, it is characterized as a qualitative and quantitative research. The 
instruments used in the data collection of the research were activities performed with the help of 
Excel and a diagnostic quiz. The sample size was 15 students from the 3rd year of the high school of 
the surveyed school. Regarding the results, it was observed that at the end of the research the use of 
Excel facilitated the learning and that this type of tool was in fact interesting for the students, 
obtaining positive results. It was also found that the statistical study is important, not only to 
understand and obtain results through data, but also in the training of critical citizens in various 
everyday situations involving statistical knowledge. 
 
Keywords: Statistical Education. Excel. Mathematics Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação do Tema 

 
Durante todo o processo histórico da humanidade o homem utilizou-se da Matemática para 

compreender e responder problemas do mundo que vive, com o máximo de exatidão possível. Com 

o surgimento das grandes civilizações sentiu-se, pelos líderes, a necessidade de obtenção de dados 

para melhor organização de seu governo, surge então à necessidade de estudos mais aprofundados 

dos fenômenos que não envolvem cálculos exatos. O homem cria então a Estatística. 

Conforme os estudos de Lopes (1998), a estatística existia implicitamente há 3000 a.C., com 

realizações de censos na Babilônia, na China e no Egito. 

Na construção da cidadania plena, o ser humano precisa utilizar conhecimentos para atuar 

diante de diversos cenários. A estatística é uma área que vem ganhando cada vez mais influência nas 

atividades diárias. Concordamos com o seguinte pensamento: “O raciocínio estatístico será um dia 

tão necessário à cidadania eficiente como a capacidade de ler e escrever” (WELLS apud LOPES, 

1998, p. 31).  

A frase do escritor britânico H. G Wells caracteriza o atual cenário em que vivemos. 

Diariamente as pessoas são bombardeadas por informações diversas. Por exemplo, nos telejornais são 

informados dados políticos, sociais e econômicos. Este fato leva-se a seguinte reflexão: devido ao 

jogo de interesses envolvidos no jogo político, devemos confiar em tais informações? 

Responder a esta pergunta requer uma reflexão mais abrangente, contudo, perceberemos que 

só estaremos confiantes de tais informações se dispusermos de habilidades que a Estatística nos 

proporciona. Conhecer o processo de obtenção de dados, as formas utilizadas para estudá-lo e a 

maneira como a informação é transmitida para o grande público representa uma ferramenta de 

exercício da cidadania. O cidadão deve estar preparado para fazer análise crítica de como estas 

informações são repassadas. É responsabilidade da escola, proporcionar ao aluno o desenvolvimento 

de tais habilidades, entretanto será que a maneira mais eficaz de atingi este objetivo seria utilizando 

dados estatísticos que está inserido na realidade dos discentes? 

É preciso, para responder esta pergunta, realizar experimentos práticos, como um estudo de 

caso que retrate uma realidade presente no cotidiano da comunidade em que o aluno está incluído. 

A tecnologia pode ser um vilão ou um aliado do professor depende da maneira que utilizada, 

ferramenta como softwares pode torna as aulas interativa e eficientes, além de ser recomendada pelos 

documentos oficiais para utilização em sala de aula. O uso desse tipo de ferramenta poderá ajudar no 

estudo da estatística? 
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1.2 Problemática  e Justificativa 

 
O cenário da Estatística na atual realidade brasileira vem sofrendo uma grande mudança de 

paradigma em torno de sua importância. Segundo Lopes (2013) na atualidade, lidar com diferentes 

grupos de alunos, que têm contato com informações estatísticas cada vez mais cedo em suas vidas, 

havendo assim a necessidade de se tomar decisões de maneira mais rápida, requer uma transformação 

na formação docente centrada em fórmulas, algoritmos e exercícios de fixação, visto que esta é 

insuficiente para contemplar a abrangência do atual cenário.  

A respeito do ensino de estatística no processo de aprendizagem da Matemática, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM expõem que: 

 
O estudo da estatística viabiliza a aprendizagem da formulação de perguntas que 
podem ser respondidas com uma coleta de dados, organização e representação. 
Durante o ensino médio, os alunos devem aprimorar as habilidades adquiridas no 
ensino fundamental no que se refere à coleta, à organização e à representação de 
dados. Recomenda-se um trabalho com ênfase na construção e na representação de 
tabelas e gráficos mais elaborados, analisando sua conveniência e utilizando 
tecnologias, quando possível. Problemas estatísticos realísticos usualmente 
começam com uma questão e culminam com uma apresentação de resultados que se 
apoiam em inferências tomadas em uma população amostral. (BRASIL, 2006, pg. 78). 
 
 

Dessa forma, é necessário desenvolver um ensino crítico e reflexivo, em que sejam 

trabalhados os conceitos estatísticos da melhor maneira possível, possibilitando aos alunos o uso do 

seu conhecimento estatístico e de técnicas a partir dos problemas cotidianos que fazem parte de suas 

vidas.  

É importante salientar que é fundamental uma formação dos discentes do Curso de 

Licenciatura em Matemática para também ser um Educador Estatístico, estes futuros professores 

estarão mais aptos a prepararem seus alunos para atuar em um mundo cada vez mais informatizado, 

em que a cada momento novos conhecimentos são necessários para o cidadão se situar num contexto 

social. 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo estudar, no âmbito de uma 

Escola Cidadã Integral Estadual no município de Curral de Cima-PB, a Estatística com o Excel, 

utilizando os dados de um caso de Gravidez na adolescência da própria comunidade, como uma forma 

de conscientizar com relação a Gravidez na adolescência. Este tema tomou forma diante da percepção 

da autora sobre a importância de explorar uma ferramenta capaz de auxiliar no Ensino da Estatística, 

conscientizando o conteúdo abordado que envolvendo a realidade dos discentes envolvidos.  

Espera-se que esta pesquisa desperte o interesse do discente em formação para a importância 

da Educação Estatística. E depois provoque uma inquietação para reflexão a respeito de mudanças na 
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maneira que os conhecimentos estatísticos venham a ser trabalhados mais adequadamente, 

estabelecendo uma abordagem que garanta compreender e entender dos conteúdos estatísticos. 

Nesta esteira, é importante ressaltar que no atual cenário em que vivemos apenas ler e escrever 

já não são mais suficientes, uma vez que a globalização da sociedade necessita que o cidadão esteja 

apto a analisar e tomar decisões de informações apresentadas por tabelas e gráficos. Diante disso, 

essa pesquisa pretende responder a seguintes questionamentos: O estudo da Estatística com 

tecnologia torna mais atrativo para o aluno? A compreensão da estatística tornasse mais 

interessante quando os alunos colhem dados da comunidade para ser estudados? 

 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
Estudar os dados estatísticos dos casos de gravidez na adolescência no município de Curral 

de Cima, utilizando o Excel, com a turma do 3º ano B de uma Escola Cidadã Integral dessa cidade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Pesquisar os dados estatísticos dos casos de gravidez na adolescência no município de Curral 

de Cima- PB; 

 Aproximar o aluno do uso de ferramentas tecnológicas acessíveis que o auxiliem no processo 

de ensino aprendizagem da Estatística; 

 Analisar e Estudar os dados pesquisados, por meio da aplicação de uma oficina com o auxílio 

do Excel, na turma do 3º ano B de uma Escola Cidadã Integral do município de Curral de 

Cima; 

 Averiguar se os discentes aprovam o estudo da estatística utilizando o Excel. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Educação Estatística no Ensino Médio 

 

A Estatística ao longo dos anos vem oferecendo uma grande contribuição à sociedade, uma 

vez que, de propiciar métodos para organizar, resumir e analisar dados. Nos termos de Spiegel (1972 

apud BAYER; ECHEVEST, 2003, p. 36), a “Estatística é a ciência que trabalha com métodos 

científicos para coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados, bem como na obtenção 

de conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises”. 

Viver em uma sociedade exercendo direitos e deveres podem requerer conhecimentos de 

diversas áreas, já que nos deparamos constantemente com diversas situações em que é necessário nos 

posicionarmos, com um olhar crítico, e em alguns casos é necessária uma filtragem das informações. 

“A Estatística está presente em nossas vidas de tal maneira que tem se tornado uma ferramenta 

indispensável para qualquer pessoa que viva em sociedade. ” (SILVA, 2014, p. 15) Nesta perspectiva 

podemos afirmar que os conhecimentos estatísticos são essenciais para o cidadão. Segundo os PCN 

(Brasil, 1998), a educação é desenvolvida para atingir as necessidades das pessoas e das sociedades, 

e a construção da escola deve ser voltada para a formação de cidadãos. 

  
No Brasil, desde a década de 90, os documentos oficiais já incorporam orientações para 
inclusão da formação Estatística como campo da Matemática Escolar. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Médio de Matemática (BRASIL, 1997, 
1998, 1999), assim como as Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006), 
contém recomendações para o ensino no bloco Tratamento de Informações no Ensino 
Fundamental e no eixo Análise de Dados e Probabilidade no Ensino Médio, que inclui os 
tópicos de Probabilidade e Estatística (SILVA, 2014, p. 17). 
 

Recomenda-se o Ensino de Estatística nos currículos de Matemática, porém não é satisfatório 

o ensino deste componente curricular nem na escola e nem na formação dos docentes de matemática 

(SILVA, 2014). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam que os conteúdos devem ser trabalhados 

pelos docentes de Matemática em três dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais. “Para 

ensinar estatística, não é suficiente entender a teoria matemática e os procedimentos estatísticos; é 

preciso fornecer ilustrações reais aos estudantes e saber como usá-las para envolver os alunos no 

desenvolvimento de seu juízo crítico” (LOPES, 2013, p. 905). 

O aluno deve desenvolver a capacidade de criticar e ter autonomia para exercer sua cidadania, 

ampliando a possibilidade de resultados satisfatórios profissionalmente e na vida pessoal (LOPES, 

2008). Neste contexto apenas o estudo da estatística não é suficiente, porém o desenvolvimento de 

habilidades como análise crítica e argumentação de ideias são essenciais para o bom uso desta 

ferramenta (Lopes, 2008).   
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Os educadores matemáticos se deparam com a necessidade de transmitir conhecimentos 

relacionados à estatística constantemente, pois essa é uma ferramenta que possibilita que o aluno 

possa desenvolver a capacidade de identificar e compreender os dados apresentados sobre 

determinado assunto, tendo em vista que o uso da estatística é frequente na sociedade para alcançar 

resultados e objetivos precisos sobre assuntos cotidianos. “[...]Apesar de muito se ter discutido nos 

últimos anos sobre como os alunos devem aprender estatística, é necessário pensar como nós, os 

professores, podemos ser mais eficazes em promover a aprendizagem de nossos estudantes” (LOPES, 

2013, P. 905). 

É comum se deparar com a falta de conhecimento dos alunos sobre a estatística, a base sobre 

o conteúdo estatístico dos discentes no ensino médio é escassa e inadequada, um fator prejudicial na 

formação de conhecimento desses estudantes. Segundo Carvalho (2015) é fundamental o estudo 

estatístico na educação básica para a formação de estudantes com conhecimentos que possam leva-

los a conseguir identificar dados e consequentemente conseguirem ter uma leitura estatística e 

probabilística, onde possibilite adquirir aptidão no conhecimento de dados estatísticos. 

 Contudo se faz necessário uma educação mais profunda de forma clara e precisa para os 

alunos do ensino médio, levando em conta que o uso da estatística se dá diariamente, pois diversos 

são os meios que se usa dados estatísticos, exemplo, jornais, para apresentar algum dado tendo como 

fonte o IBGE, o Ministério da educação, da Saúde, etc., e também na prova do Enem onde os alunos 

devem estar preparados para resolverem questões que envolva gráficos, tabelas, probabilidades, 

índices, entre outros assuntos abordado no estudo estatístico.  

Quando se trata de ensino médio vários são as preocupações, os alunos são adolescentes que 

necessitam além de aprender matemática para as questões diárias precisam serem preparados para 

compreenderem questões significativas do seu dia a dia, para novas etapas e fases de sua vida adulta. 

“A abordagem de conteúdos estatísticos em sala de aula oportuniza aos estudantes responder questões 

que fazem parte do seu cotidiano, por meio de uma matemática contextualizada e interdisciplinar” 

(LEONARDO; MOLLOSSI; HENNING, 2016, p. 222). 

No contexto atual é perceptível o quão importante é o estudo da estatística na vida dos 

discentes e dos docentes, um professor de matemática deve estar preparado para que em uma de suas 

atribuições possa desenvolver o ensino da estatística de forma que possibilite a maior compreensão 

por parte dos alunos, utilizando de meios que sejam trabalhados de forma mais claras e precisas 

possíveis, visando a devida importância para o estudo da estatística no ensino médio. Tendo em vista 

que essa se faz tão necessária para a integração dos alunos/cidadãos diante a sociedade em que estão 

inseridos, possibilitando o uso dessa ferramenta em sua bagagem intelectual e conhecimento de 

mundo. 
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Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices estatísticos como 
o crescimento populacional, taxas de inflação, desemprego, (...) é preciso 
analisar/relacionar criticamente os dados apresentados, questionando/ponderando 
até mesmo sua veracidade. Assim como não é suficiente ao aluno desenvolver a 
capacidade de organizar e representar uma coleção de dados, faz-se necessário 
interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões (LOPES, 1998, p. 19). 

 

 De acordo com Carvalho (2015, p.1) “Média salarial, taxa de desemprego, índice de 

crescimento, gráficos e tabelas são elementos que podem – quando compreendidos – fundamentar a 

formação da consciência crítica[...]”. Partindo desse ponto de vista o ensino da estatística além de 

tudo abrange métodos capazes de capacitar e construir habilidades significativas, fortalecendo o que 

chamamos de pensamento crítico, ou seja, pode ajudar na formação de cidadãos construtores de suas 

próprias histórias e transformadores de realidades políticas e sociais (LEONARDO; MOLLOSSI; 

HENNING,2016). Para tanto, quando se passa a entender como funciona, para que serve e a 

importância do estudo da estatística no ensino médio se torna ainda mais indispensável seu estudo. 

 

2.2 O uso da tecnologia no Ensino da Matemática 

 
Atualmente a tecnologia se tornou primordial em tudo que se faz ou pretende fazer, nas escolas 

não é diferente, não se pode negar que com a tecnologia o ensino adquiri mais qualidade quando se 

usa essa ferramenta de forma adequada. Dentro do meio escolar a globalização é um fenômeno 

abundante, podemos considerar que o uso de computadores, da internet, etc., é aliado da educação, 

do conhecimento, aprendizado e favorecedor da disseminação de novas formas de se fazer 

compreender determinado assunto, podendo facilitar o ensino e propagar o aprendizado mais 

rapidamente, sendo assim, esses atributos tecnológicos se tornam aliados dos professores. 

 
O profissional de educação tem ao seu alcance laboratório de informática, programas 
governamentais que fornecem um computador para o professor, cursos de capacitação e um 
grande número de softwares educacionais disponíveis em banco de softwares educacionais 
gratuitos criados com o intuito de facilitar o acesso a este instrumento de ensino-
aprendizagem (ARAÚJO; SANTOS, 2014, p.12) 
 
 

A matemática está em todos os lugares e pode ser ensinada de diversas maneiras utilizando 

vários exemplos, para tanto a tecnologia dispõe de diferentes meios para o ensino da matemática, 

desde a utilização de softwares como: Excel, Paint, Word, navegadores, GeoGebra, etc., como na 

utilização de calculadoras, jogos eletrônicos, entre outros, cada um com sua especificidade que podem 

ser utilizados dependendo do objetivo que o professor pretende alcançar. 

Para determinados fins “[...]o professor precisa inovar os métodos de ensino e buscar novas 

formas de explorar as tecnologias que estão ao seu alcance, utilizando os saberes cotidianos dos 
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alunos como um meio de explorar os conteúdos matemáticos presentes em seu dia-a-dia[...]” (HENZ, 

2008, p.12), atraindo assim o interesse dos alunos e saindo do que é considerado por muitos como 

chato e rotineiro. Sendo assim pode-se considerar que a tecnologia se torna uma ponte entre o 

conhecimento e o aprendizado mutuo de discentes e docentes. 

 Conforme expõe Carneiro e Passos (2009) citados por Araújo e Santos (2014) há uma evasão 

no controle dos alunos em relação a aplicação da tecnologia como ferramenta de aprendizado e 

conhecimento, onde estes utilizam as oportunidades que tem em mãos, por exemplo, computadores 

para acessar conteúdos que não fazem parte dos assuntos exposto pelo professor, para tanto se faz 

necessário a análise de como utilizar estes meios de forma que os discentes não percam o foco da 

aula. No entanto, existe ferramentas tecnológicas que não necessita de internet para serem aplicadas, 

contudo não precisa dispensar as pesquisas online em aula, o que necessita é um planejamento que 

possibilite o professor acompanhar o que os alunos estão pesquisando, sendo assim o ideal é utilizar 

formas que melhor se adeque a situação pretendida. 

 
A educação Matemática tem o objetivo de transformar o ensino em um saber lógico por meio 
do exercício do raciocínio. Portanto, precisa oferecer uma aprendizagem centrada nas 
evoluções tecnológicas e na interdisciplinaridade, formando seres capazes e preparados para 
viver e agir nesse mundo cada vez mais complexo, onde as coisas evoluem e modificam 
rapidamente (RIBEIRO; PAZ, 2012, p.14). 
 

 

Simon (2013) enfatiza a importância da preparação dos professores para lidar com as diversas 

formas de passar o conteúdo para os alunos, e com a pressão que esse profissional passa diariamente 

no âmbito de trabalho, como também de conseguir usar as ferramentas tecnológicas a favor do 

aprendizado. A tecnologia e a matemática juntas podem se tornar um complemento onde se mistura 

prazer e aprendizado para o professor e para os alunos, a dinamicidade das aulas pode favorecer o 

conhecimento onde o interesse se tornaram constante. 

 
O uso das ferramentas tecnológicas, se utilizadas de maneira adequada, tornam a 
aprendizagem um processo dinâmico em que a experimentação, o levantamento de hipóteses, 
a busca por conjecturas e pela validação do percebido podem levar o aluno a construir um 
modo de pensar matemática que lhe seja significativo. E esse é um dos caminhos possíveis 
para desenvolver a autonomia, e tornar o aprendiz sujeito ativo e responsável pela construção 
do seu conhecimento (PERIUS, 2012, p.46). 
 
 

A diversidade é tanto boa quanto ruim, depende de como se usa, para determinada função 

existe várias possibilidades e meios de conseguir desenvolver os conteúdos didáticos, a matemática 

é uma das áreas que mais pode se utilizar métodos tecnológicos, e toda tecnologia utiliza matemática, 

elas se integram a realidade dos dias atuais – o mundo está cada vez mais conectado – a globalização 
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faz com que a tecnologia se torne a ferramenta mais utilizada no mundo e ela está em constante 

evolução. Por outro lado, a matemática está presente em tudo que se faz e se ver, nas formas, nas 

medidas, nas quantidades, nos dados estatísticos, entre outros abundantes meios. Juntar o ensino da 

matemática e a tecnologia se torna o método, mas poderoso, diferenciado e prazeroso. 

 

2.3 O Excel como facilitador de dados estatísticos 

 

O Excel é uma planilha eletrônica que facilita a construção de tabelas, gráficos, e possibilita 

fazer cálculos, lista de nomes por ordem alfabética e números em ordem crescente ou decrescente, 

entre outras funções. De início foi criado com a finalidade no uso comercial, mas diante de suas 

inúmeras aplicabilidades passou a ser utilizada no âmbito educacional. Como por exemplo, na 

estatística é beneficiada pelo fato de tornar possível o levantamento de dados precisos de forma rápida 

e pratica, “[...]com esse Software computacional pode-se utilizar ícones de organização de dados que 

deixam as aplicações mais interativas, ajudando na visualização do processo de construção do 

conhecimento estatístico” (NASCIMENTO, 2016, p.23). 

O Excel apresenta-se como uma tabela composta por linhas e colunas, as linhas são 

representadas por números (1, 2, 3, ...), e as colunas por letras maiúsculas (A, B, C, ...), sua tela é 

formada por a barra de menus, logo em seguida tem a barra de ferramenta, após temos a caixa de 

nomes e a barra de formula como mostra na figura 1 (Lopes, 2015). 
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Figura 1: Apresentação da tela do Excel 

Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 
 

Nesta esteira, Stieler (2007) afirma que, 

 
[...] a planilha eletrônica é uma folha de cálculo disposta em forma de tabela, na qual 
poderão ser efetuados rapidamente vários tipos de cálculos matemáticos, simples ou 
complexos. De acordo com uma filosofia matricial, pode ser utilizada por qualquer 
pessoa de qualquer setor profissional que tenha no seu trabalho a necessidade de 
efetuar cálculos financeiros, estatísticos ou científicos (Stieler, 2007, p.28). 
 

 
Por sua ampla aplicabilidade, documentos oficiais de orientação curricular, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1997, p. 46) destacam que “o 

estudante deve utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e de 

comunicação e utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades”. Dessa forma, o Excel pode ser utilizado para introduzir, desenvolver conteúdos e 

assim preparar o aluno para um possível aprofundamento de conteúdos já estudados em sala de aula. 

O uso do Excel não será um fim, mas sim, o meio para se chegar ao objetivo esperado, com 

direcionamentos claros do que se pretende alcançar. Para isto, é necessário envolver conceitos 

matemáticos colocando os alunos a situações que se adequem a sua realidade em que vive. Diante do 

exposto acima, a preferência pela agilidade se torna cada vez mais indispensável, o Excel além de ser 

uma ferramenta que proporciona diversos recursos também dispõe de uma agilidade na execução de 

tabelas, gráficos, entre outros, tornado o estudado da Estatística mais prazeroso, onde se torna 
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possível a visualização de resultados em pouco tempo, assim se tenha conhecimentos e habilidades 

de manuseio desse programa.  

Neste sentido, corroboramos com Toni (2006), quando afirma que,  

 
O crescente uso da Estatística vem da necessidade de realizar análises e avaliações 
objetivas e fundamentadas nos diversos campos do conhecimento científico. As 
organizações modernas estão se tornando cada vez mais dependentes de grandes 
conjuntos de dados para obter informações essenciais sobre seus processos de 
trabalho e, principalmente, sobre a conjuntura econômica e social. Nesse contexto, a 
Estatística fornece subsídios imprescindíveis para a tomada racional de decisões. 
(TONI, 2006, p.15). 

 

Dessa maneira, cabe a nós professores proporcionar aos alunos práticas pedagógicas capazes 

de ampliar o senso cognitivo, crítico e reflexivo. E para isso a utilização de tecnologia computacional, 

o aluno na prática verá a eficácia   de resultados, os quais são os mais precisos possíveis, rápidos e 

exatos, quando se dispõe de informações corretas, facilitando o uso da estatística em meio a 

globalização, como também no seu aprendizado.  

 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para Rampazzo (2005), o significado da palavra “metodologia” é o “estudo do método”. Neste 

sentido, são necessários alguns passos para serem seguidos, isto é, é preciso adotar métodos técnicos 

que favoreçam a concretização do objetivo desejado.  

Pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado fim. E método científico 

como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

(GIL, 2008, p. 08). 

Assim, o presente trabalho teve sua metodologia desenvolvida para a aplicação e verificação 

por meio de uma pesquisa aplicada, que segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51), “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. ” Assim, a maior 

finalidade desta pesquisa é apresentar um estudo que venha a contribuir com o ensino e aprendizagem 

em relação ao estudo dos dados estatísticos dos casos de gravidez na adolescência no município de 

Curral de Cima, utilizando o Excel, com a turma do 3º ano B de uma Escola Cidadã Integral, da 

cidade pesquisada. 

 

3.1 Tipologias da Pesquisa 

 
3.1.1 Quanto aos objetivos 
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O tipo da nossa pesquisa é classificado, de acordo com o objetivo geral, em exploratória, no 

sentido que se fez necessário o estudo da estatística utilizando o programa Excel, com o intuito de 

conciliar aprendizados e conhecimento, para junto com os discentes conseguir fazer o levantamento 

dos dados adquiridos pelo questionário. De acordo com Gil (2002, p.41) “estas pesquisas têm como 

objetivo proporcionar maior facilidade com o problema[...]”. Para tanto também foi utilizado uma 

análise descritiva, com a intenção de conseguir realizar uma descrição da facilitação na utilização do 

Excel nesse tipo de estudo. 

 

3.1.2 Quanto aos procedimentos técnicos 

 
A pesquisa classifica-se como pesquisa bibliográfica e estudo de caso com relação aos 

procedimentos técnicos. A pesquisa bibliográfica foi empregada para nortear a realização da 

fundamentação teórica, tendo como recurso para sabemos o que está sendo publicado e discutido 

sobre o estudo da estatística com utilização de software com o Excel. Gil ressalta que o estudo de 

caso “é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado [...]”. (GIL, 2008, p. 57). Utilizamos o estudo de caso, 

para analisar se o estudo da Estatística a partir da utilização do Excel é uma metodologia eficaz e 

interessa, por meio de uma oficina e questionário aplicados em uma turma específica de uma ECI da 

Cidade de Curral de Cima. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem do problema 

 
Nossa abordagem caracteriza-se como qualitativa e quantitativa. “Na abordagem qualitativa, 

a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o 

ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo”. 

(PRODANOV E FREITAS, 2013 p. 70). 

Dessa maneira, o método qualitativo foi utilizado por meio de uma oficina pedagógica, com 

o objetivo identificar e verificar o desempenho dos alunos com a utilização de softwares 

computacionais no estudo de conceitos de Estatísticos, a partir da análise de observações e das 

informações adquiridas.  

Segundo Gil, “Nos estudos de natureza quantitativa, após o tratamento estatístico dos dados, 

têm-se, geralmente, tabelas elaboradas manualmente ou com o auxílio de computadores” (GIL, 2008, 

p. 90). 

Utilizamos pesquisa qualitativa na compreensão e na interpretação dos dados de questionário, 

por meio de tabelas. “Essa forma de abordagem é empregada em vários tipos de pesquisa, inclusive 
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nas descritivas, principalmente quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos”. 

(PRODANOV E FREITAS, 2013 p. 70).  

 
3.1.4 Quanto ao método 

 
Conforme Fiorentini e Lorenzato (2012), a pesquisa de campo é aquela em que os dados são 

coletados diretamente no local em que um determinado problema ou fenômeno acontece. Neste 

sentido, quanto aos métodos empregados realizaremos uma pesquisa de campo. 

Esse método é justificado pelo fato da pesquisa averiguar um estudo realizado em uma turma 

do ECI do município de Curral de Cima para chegamos a uma conclusão geral a respeito da 

viabilidade do uso do Excel no estudo da Estatística, a partir da utilização de dados reais da 

comunidade dos discentes. 

 
3.2 Amostra da pesquisa 

 
O estudo foi realizado em um Escola Cidadã Integral Estadual, em Curral de Cima–PB, A 

escolha desse espaço se deu por possuir as características fundamentais para o desenvolvimento da 

nossa pesquisa e também por fornecer a amostra necessária para sua realização.  

Segundo Gil (2008, p. 90), a amostragem estratificada “Caracteriza-se pela seleção de uma 

amostra de cada subgrupo da população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou 

estratos pode ser encontrado em propriedades como sexo, idade ou classe social”. Como nossa 

pesquisa tem uma amostra e um subgrupo com uma determinada característica que é seres discente 

então o tipo de amostragem de nossa pesquisa e estratificada. 

Foram tomados como amostra da pesquisa 15 alunos do terceiro ano de ensino médio da ECI 

do município de curra de Cima.  

 

3.3 Construção do instrumento de coleta de dados 

 
A coleta dos dados da pesquisa foi fornecida por meio da aplicação de um questionário 

diagnóstico (apêndice A), acerca do estudo proposto na oficina pedagógica aplicada (apêndice B), 

com a finalidade de verificar, principalmente, o desempenho dos alunos com o uso do Excel pode ser 

um recurso facilitador para o estudo das Estatística. As construções desses dois instrumentos de coleta 

dos dados foram elaboradas pela própria autora.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Análise e discussão dos resultados da oficina pedagógica 

 
Aplicamos a oficina pedagógica em uma turma de 3º ano de Ensino Médio de uma Escola 

Cidadã Integral Estadual no município da Curral de Cima. Sendo realizada no laboratório de 

informática dessa instituição, com duração de 4h/aula (50 min. Cada). 

Antes de relatar a oficina, faremos aqui um pequeno relato dos acontecimentos que 

anteciparam a oficina. A ideia inicial era fazer um estudo de caso de gravidez na adolescência dos 

últimos quatros anos do mesmo município onde foi aplicada a oficina, e estes dados seriam coletados 

pelos próprios alunos. Marcamos a visita na Secretaria de saúde para fazer a coleta dos dados, no dia 

marcado nos dirigimos até a secretaria (Figura 2), mas não tivemos êxito, pois a parte administrativa 

não conseguiu nos passar os dados desejados por algum problema nos sistemas segundo tais. Então 

nos passaram o número de contato do local, com o intuito de que ficássemos nos comunicando, e 

assim ser passados os que nos era desejado. 

 
Figura 2 – alunos fazendo pesquisa de campo. 

 
                                            Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Após algum tempo entrando em contato com a administração da secretaria foi enviado o índice 

estatístico de gravidez na adolescência do município, porém estas informações eram irrelevantes para 

o nosso objetivo, o qual era trabalhar conteúdos estatísticos com estes dados no Excel, pois, os dados 

eram filtrados e impossibilitava a criação da oficina. Continuamos tentando por meios de 

comunicação explicar quais tipos de informações estávamos querendo, todas as tentativas deram 

errado.  

Na busca de uma última tentativa, retomamos na unidade, mais uma vez com o objetivo de 

conseguir o que desejávamos, já que não teríamos as informações desejadas nos sistemas 

perguntamos se teria estes dados em arquivo pessoais da secretaria, então nos passaram que as 

enfermeiras das três unidades de saúde do município teriam e foi passado os contatos das mesmas. 

Conversamos com elas, e todas falaram que teriam estes dados só dos anos de 2017 e 2018, marcamos 
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uma data para que fosse possível o repasse desses dados para nós, mas somente uma entregou no 

prazo almejado. 

Como o tempo estava encerrando para conclusão destes trabalhos não teria como remarcar 

uma outra data para receber as informações. Surgiu a ideia de montar a oficina com os dados da 

unidade que nos foi informado, e acrescentamos na oficina uma pesquisa feita pelos alunos na escola 

para depois colocar em pratica o que foi aprendido ao longo da oficina. 

Este momento pedagógico foi dividido em três atividades, a primeira, foi construído no Excel, 

com os dados fornecido em uma das unidades de saúde do município, uma tabela e um gráfico. Antes 

de iniciar a atividade 1 apresentamos a janela de Excel, mostramos a barra de status, barra de 

ferramenta e a barra de fórmulas, e também demostramos alguns comandos básicos. Em seguida foi 

desenvolvida a atividade 1 que tinha o seguinte enunciado: 

Atividade 1 
 

Em uma unidade de saúde do município de Curral de Cima obtivemos os seguintes dados: 

no ano de 2017 ocorreu um total de 40 casos de gestantes, 8 desses casos eram adolescentes. 

 
 Vamos construir uma tabela e um gráfico que represente estatisticamente estes dados. 
 
 Com a planilha eletrônica do Excel já aberta construa a tabela como mostra a seguir, com a 

ajuda da professora. 
 

Figura 3 – Tabela da quantidade de gestante de 2017 de uma unidade de saúde do município 
de Curral de Cima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

 Depois que a tabela estiver pronta, selecione a tabela (Figura 4), 

 
Figura 4 – Tabela da figura 3 selecionada. 
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Fonte: planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

Agora vá na barra de status e clique em “inserir” (figura 5), depois na barra de ferramenta em 

gráficos clique em “inserir gráfico de pizza ou rosca” (figura 5) e, por fim clique em “pizza 3D”. 

 

 Figura 5: Tela do Excel mostrando os passos dos procedimentos a serem realizados. 

Fonte: planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

Veja como ficou após filtrar os dados do gráfico: 
 

Figura 6 – Gráfico do índice de gestantes de 2017. 
 

 

 
 
                                                                  Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

Essa atividade foi realizada com sucesso. Atraiu a atenção de todos os alunos e percebemos 

que ficaram bastante interessados para darmos continuidade a oficina, na figura 7 temos uma imagem 

deste momento: 
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Figura 7 – Alunos realizando a oficina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: Autoria própria, 2018. 

 
A segunda atividade foi semelhante a atividade 1, mas com os dados de 2018 tendo como 

fonte a mesma da anterior. Além dos dados serem de 2018, outra diferença e que tínhamos uma 

informação a mais, que foi a idade das gestantes adolescestes, com isso conseguimos explora a 

construção não só da tabela e do gráfico com a variável de gestantes adolescente e adulta, mas também 

construímos outra tabela e gráfico com a variável sobre gestante por faixa etária. Veja como foi 

descrita essa atividade: 

  
Atividade 2 

 
Na mesma unidade de Saúde da atividade 1, obtivemos os seguintes dados: no atual ano já 

ocorreu um total de 34 casos gestantes, uma com 14 ano, duas com 15 anos, quatro com 16 e as 

demais acima de 18 anos. 

 
Seguindo os comandos da professora faça o que está sendo pedido:   

 

 Com estes dados construa duas tabelas, a primeira será uma tabela (figura 8) que a variável 

será os casos de gestantes por faixa etária e a outra, a segunda tabela (figura 9), a variável será 

organizada em gestantes adolescentes e gestantes adultas; 

 

 Em seguida construa os gráficos (figura 10 e figura 11) que representam os dados destas 

tabelas. 
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Figura 8: Tabela sobre a quantidade de gestantes por faixa etária de 2018. 

                    Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 

 Esta tabela da figura 7, trata-se de uma tabela que foi construída na oficina junto com os 

alunos, com objetivo de analisar o índice de gestantes por faixa etária de 2018 de uma das unidades 

de saúde da comunidade entorno da escola, através desse analise pudessem tira conclusos. 

 
Figura 9: Tabela representando a quantidade de gestante nas condições de adulta ou adolescente. 

                            Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

 Com os mesmos dados da tabela 8 construímos a tabela da figura 9, o que diferencia as duas 

tabelas é a variável que nessa tabela temos como variável a condição de adolescente ou adulta. E tinha 

por finalidade ser utilizada no final da atividade 3. 

 
Figura 10: Gráfico sobre quantidade de gestantes por faixa etária. 

 
                     Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 

 
 Na figura 9 está representado o gráfico com os dados da tabela de figura 7, este momento da 

atividade teve por objetivo ensinar os alunos a construir no Excel gráfico de barra. Já no gráfico da 

figura 10 temos a representação da tabela da figura 8, neste momento na oficina tivemos a intenção 
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de verificar se os discentes aprenderam construir gráfico de barra que foi ensinado na atividade 1, 

percebemos que a maioria conseguiu executar sem muita dificuldade e alguns tinha algumas dúvidas 

que foram tiradas. 

 
Figura 11: Tabela representando a quantidade de gestante nas condições de adulta ou 

adolescente. 

                    Fonte: planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

 Ao terminar essa atividade os alunos fizeram comparações dos dados trabalhados na 

atividade 1 e 2, com o objetivo de desenvolve o pensamento crítico deles. Após concluir as 

comparações, fizemos um momento de reflexão do que eles observaram, surgiu comentário do tipo 

que o índice percentual de adolescentes gravidas aumento 1%, ou o número de gestantes adulta 

diminui. Em meio a este momento perguntamos se estes dados poderiam sofre algumas alterações, 

responderam que achava que sim, perguntamos por que, alguns responderam, pois, o ano de 2018 não 

teria ainda terminado. Aproveitamos o diálogo para conscientiza a importância da prevenção na vida 

sexual ativa, para evitar uma gravidez indesejada, principalmente na adolescência, pela falta de 

maturidade em geral para conceber um filho. E chamamos a atenção para a ocorrência de caso na 

comunidade onde eles morram. 

A terceira e última atividade foi um momento de colocar em prática o que foi aprendido, e 

uma maneira deles saber na pratica como realizar uma pesquisa, tabular os dados, construir 

ferramentas estatística para argumenta conclusões da pesquisa realizada. A seguir está exposto o 

anunciando da atividade 3: 

 

Atividade III 
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Junte-se com os outros colegas para realizar esta atividade, de forma que a turma foi dividida 

em quatro grupos. Cada grupo terá que fazer uma pesquisa na própria escola com as seguintes 

instruções: 

 
Quadro 1: Instruções para realiza a pesquisa da atividade III 

Grupo Variável Amostra 

I Quantidade de irmãos 1º ano A e 1ºano B 

II Cor preferida 2º ano A e 2ºano B 

III Idade 3º ano A e 3ºano B 

IV Altura Professores 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Ao finalizar a pesquisa terão que voltar ao laboratório de informática, construir uma tabela e 

o gráfico com os dados da pesquisa feita, com ajuda da professora responsável, no final cada grupo 

terá que apresentar os resultados para toda a turma. 

Essa atividade foi muito produtiva, atingimos o objetivo que queríamos que era desperta o 

conhecimento estatístico e o pensamento crítico, por meio da execução prática de uma pesquisa 

estatística, organização dos dados, tabela e gráficos.  

O primeiro grupo executou uma pesquisa com a variável quantitativa discreta que foi a 

quantidade de irmão, em uma das turmas de 1º ano, mas a ideia era realiza nas duas turmas de 1º ano 

da escola, com uma das turmas foi liberada mais cedo não foi possível. Executaram a atividade sem 

grandes dificuldades, na figura 12 pode-se observa os resultados obtida pelo grupo. 

 
Figura 12: Tabela e gráfico construído pelos alunos do grupo I. 

Fonte: Tela do Excel, 2018. 
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Com a variável qualitativa nominal cor preferida o segundo grupo realizou uma pesquisa em 

uma das turmas do segundo ano da sua própria escola, na figura 13 está apresentando os resultados 

da pesquisa desse grupo. 

  
Figura 13: Tabela e gráfico construído pelos alunos do grupo II. 

Fonte: Tela do Excel, 2018. 
 

 Já o terceiro grupo realizou a pesquisa nas duas turmas de terceiro ano da escola, onde 

eles também faziam parte de amostra. A variável dessa pesquisa foi idade, variável qualitativa discreta 

na figura 14 temos os resultados. 

 
Figura 14: Tabela e gráfico construído pelos alunos do grupo III. 

Fonte: Tela do Excel, 2018. 
 

 O quarto e último grupo realizou a pesquisa com os professores, tendo como variável 

quantitativa continua a altura deles. Por ser uma variável continua tiveram dificuldade de construir a 

tabela é o gráfico, por isso precisaram de mais orientações comparando com outros grupos, mas isso 

já era esperado. Na figura abaixo podemos analisar os resultados obtidos pelo grupo. 
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Figura 15: Tabela e gráfico construído pelos alunos do grupo IV 

Fonte: Tela do Excel, 2018. 
 

  Após todos os grupos ter feito a pesquisa e organizado os dados por meio de tabelas e dos 

gráficos apresentaram os resultas, mesmo sem fazer parte do planejamento da oficina aproveitamos 

para falar sobre classificação da variável, não haveria momento melhor para discutir o assunto, pois 

tinha exemplo práticos. 

  

4.2 Análise e discussão dos dados do questionário 

 
 Aplicamos um questionário, logo após a oficina, para os alunos da mesma turma do 3º 

ano. Esse questionário apontou 10 questões fechadas acerca do uso de informática nas aulas de 

matemática e do uso do Excel no estudo da estatística. 

 Os resultados dos dados, do questionário seria apresentado através de tabelas. Esse 

questionamento foi aplicado para 15 alunos que participou da oficina, essa turma tem um total de 20 

alunos, mas no dia da aplicação faltaram 5.  

 Analisando a tabela 1 as três primeiras perguntas do questionário, percebemos que 100% 

dos alunos acham que as aulas tornam mais atrativa em ambiente informatizado. Notemos que parte 

dos alunos (46,7%) já tiveram contato com softwares em alguma aula de matemática, mas a maioria 

dos discente (com 53,3%) responderam que foi a primeira vez que tiveram aula de matemática com 

software.  Também podemos concluir que, 100% dos discentes acham o conteúdo trabalhado na 

oficina tornou-se mais fácil com auxílio do software.   

      
Tabela 1 – Com ele avalia o uso de informática na aula e se tinha passado por outra experiência. 

Questionário Sim % Não  Total 
O ambiente informatizado 
de ensino torna as aulas 
mais atrativas? 

 
15 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
15 
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Você já teve alguma aula de 
matemática utilizando 
Software? 

 
7 

  
46,7% 

 
8 

 
53,3% 

 
15 

O conteúdo trabalhado na 
oficina torna-se mais 
compreensíveis quando 
mediados com o auxílio do 
software computacional? 

 
15 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
15 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
  
A tabela 2 tratasse dos dados das questões do questionário que se refere a viabilidade do uso 

do Excel na oficina tralhada. Logo em seguida podemos visualizar os resultados na tabela.   

 
Tabela 2 – A viabilidade do Excel na oficina. 

Questionário Sim % Não  Total 
A utilização do software Excel 
despertou-lhe interesse e 
motivação para o estudo proposto 
na oficina? 

 
15 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
15 

A utilização do software Excel 
pode ser considerada uma 
metodologia de fácil compreensão 
para o estudo de Estatística? 

 
14 

  
93,3% 

 
1 

 
6,7% 

 
15 

O software utilizado na oficina é 
um recurso facilitador para a 
aprendizagem de Estatística? 

 
15 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
15 

O software utilizado na oficina 
ofereceu benefícios para atividades 
desenvolvidas no Ensino da 
Matemática se comparadas ao 
trabalho no papel e no quadro? 

 
 
 

15 

 
 
 

100% 

 
 
 
0 

 
 
 

0% 

 
 
 

15 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

 Como os dados da tabela 2, concluímos aprovação de todos alunos que a utilização do Excel 

foi motivador e desperto o interesse para o conteúdo proposto na oficina. Com relação a utilização do 

software como uma metodologia de fácil compreensão no estudo da Estatística teve 93,3% de 

aprovação e 6,7% reprovação. De acordo com os dados 100% considera o software utilizado na 

oficina um recurso facilitador para a aprendizagem de Estatística, e também ofereceu benefícios para 

atividades desenvolvidas no Ensino da Matemática se comparadas ao trabalho no papel e no quadro. 

Contudo a viabilidade do Excel na oficina foi bem aprovada. 

Para concluir a análise e os resultados obtido, por meio, do questionário iremos observar duas 

questões do mesmo na tabela 3, que tratasse da avaliação do Excel com relação ao estudo da 

Estatística.  

 

 



36 
 

Tabela 3 – Avaliação do Excel com relação ao estudo da Estatística. 
Classificação Como você avalia a 

utilização do software 
Excel para o estudo da 

Estatística? 

 
 

% 

O que se pode concluir sobre 
o estudo da Estatística a 
partir da utilização do 

software Excel? 

 
 

% 

Péssimo - - - - 
Ruim - - - - 

Regular - - - - 
Bom 6 40% 4 26,7% 

Excelente 9 60% 11 73,3% 
Total 15 100% 15 100% 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

 Observamos que os alunos avaliaram o Excel entre bom e excelente no estudo da Estatística. 

Em geral os objetivos com a oficina foram alcançados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O desenvolvimento do presente estudo teve por objetivo geral estudar os dados 

estatísticos dos casos de gravidez na adolescência no município de Curral de Cima-PB, utilizando o 

Excel, com a turma do 3º ano B de uma Escola Cidadã Integral Estadual dessa cidade.  

Foi realizada uma revisão literária, com a intenção de atingir o nosso objetivo, sobre Educação 

estatística no ensino Médio, o uso da tecnologia no Ensino da Matemática e o Excel como facilitador 

de dados Estatístico. Posteriormente, foi aplicada uma oficina pedagógica e um questionário, em uma 

turma de terceiro ano do Ensino médio. Esse estudo nos conduziu a responder a questão de nosso 

trabalho: o estudo da Estatística utilizando tecnologia e dados da realidade dos alunos, é uma maneira 

de atingir algumas habilidades referente ao eixo tratamento da informação? 

Após o desenvolvimento desse estudo, observou-se que os alunos compreenderão com 

conteúdo exposto na oficina, podemos confirmar este fato durante a execução da atividade 3, 

momento que puseram em prática o conteúdo estudado.   

Com relação ao estudo realizado podemos concluir que mesmo sem conseguir analisar todos 

os casos de gravidez na adolescência do município de Curral de Cima, mas com uma amostra de uma 

das três unidades de saúde, conseguimos atingir nosso objetivo que era estudar estatística com casos 

reais com auxílio do Excel.    

Deixamos como sugestão para futuros estudos a análise do uso do Excel com outro conteúdo 

com moda, média e mediana etc. Ou até mesmo de outras áreas da matemática, como por exemplo a 

matemática financeira, para sabemos se este método pode facilitar em outro conteúdo e com outras 

turmas.  
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Apêndices 

Apêndice A – Oficina aplicado em turma do 3º ano em uma Escola Cidadã Integral 
do município de Curral de Cima. 

 
 

Universidade Federal da Paraíba 
Campus IV – Litoral Norte 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 
Departamento de Ciências Exatas 

Licenciatura em Matemática 
 

Orientando (a): Naiane André Nascimento da Silva 
Orientador (a): Claudilene Gomes da Costa 

 
Oficina: A utilização de Softwares Excel no estudo da estatística (frequência absoluta (Fa), 
frequência relativa em decimal/porcentagem (Fr), tabela e gráfico), com casos reais. 
 

Atividade 1 
 

Em uma unidade de saúde do município de Curral de Cima obtivemos os seguintes dados: no 

ano de 2017 ocorreu um total de 40 casos de gestantes, 8 desses casos eram adolescentes. 

 

 Vamos construir uma tabela e um gráfico que represente estatisticamente estes dados. 

 

 Com a planilha eletrônica do Excel já aberta construa a tabela (imagem I) como mostra a 

seguir, com a ajuda da professora. 
 

Imagem I: Tabela da quantidade de gestante de 2017 de uma unidade de saúde do município 
de Curral de Cima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 

 
 Depois que a tabela estiver pronta, selecione a tabela (imagem II), 
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Imagem II: tabela da figura I selecionada. 

 
Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 
 
 

Agora vá na barra de status e clique em “inserir” (imagem III), depois na barra de ferramenta 

em gráficos clique em “inserir gráfico de pizza ou rosca” (imagem III) e, por fim clique em “pizza 

3D”. 
 
 

Imagem III: tabela do Excel. 

Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 

Veja como ficou após filtrar dados do gráfico na imagem IV: 
 

 
Imagem IV – Gráfico do índice de gestantes de 2017. 

 

 
 
 

Fonte: planilha eletrônica Excel 

20%

80%

fr %

adolescêntes adultas



42 
 

Atividade 2 
 

Na mesma unidade de Saúde da atividade 1, obtivemos os seguintes dados: no atual ano já 

ocorreu um total de 34 casos gestantes, uma com 14 ano, duas com 15 anos, quatro com 16 e as 

demais acima de 18 anos. 

 

Seguindo os comandos da professora faça o que está sendo pedido:   

 
 Com estes dados construa duas tabelas, a primeira será uma tabela (imagem V) que a 

variável será os casos de gestantes por faixa etária e a outra, a segunda tabela (imagem 

VI), a variável será organizada em gestantes adolescentes e gestantes adultas; 

 

 Em seguida construa os gráficos (imagem VII e imagem VIII) que representam os dados 

destas tabelas. 

 
Imagem V: tabela do Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 
 

Imagem VI: tabela do Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
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Imagem VII: Gráfico sobre quantidade de gestantes por faixa etária. 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: Planilha eletrônica Excel, 2018. 
 
 
Imagem VIII: Tabela representando a quantidade de gestante nas condições de adulta 

ou adolescente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: planilha eletrônica Excel, 2018. 

 
 

Observe a tabela da imagem I e a tabela da imagem V, e observe também o gráfico da imagem 

IV e o gráfico da imagem VIII, depois responda: quais conclusões você tira dessas comparações? 
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Atividade III 

 

Junte-se com os outros colegas para realizar esta atividade, de forma que a turma divida-se 

em quatro grupos. Cada grupo terá que fazer uma pesquisa na própria escola com as seguintes 

instruções: 

 
Grupo I 
Variável: quantidade de irmão. 
Amostra: 1º anos 
 
 
Grupo II 
Variável: cor preferida. 
Amostra: 2º anos 
 
Grupo III 
Variável: idade. 
Amostra: 3º anos. 
 
Grupo IV 
Variável: altura. 
Amostra: professores. 
 

Ao finalizar a pesquisa terão que voltar ao laboratório de informática, construir uma tabela e 

o gráfico da pesquisa feita, com ajuda da professara responsável, no final cada grupo terá que 

apresentar os resultados para toda a turma. 
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Apêndice B – questionário aplicado em turma do 3º ano em uma Escola Cidadã Integral do 

município de Curral de Cima. 

 
Universidade Federal da Paraíba 

Campus IV – Litoral Norte 
Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Departamento de Ciências Exatas 
Licenciatura em Matemática 

 
Orientando (a): Naiane André Nascimento da Silva 

Orientador (a): Claudilene Gomes da Costa 
QUESTIONARIO: 
 

1) O ambiente informatizado de ensino tornou as aulas mais atrativas?  
 
(      ) Sim               (       ) Não 
 

2) Você já teve alguma aula de matemática utilizando algum Software? 
 
(      ) Sim             (        ) Não   
 

3) O conteúdo trabalhado na oficina tornam-se mais compreensíveis quando mediados com o auxílio 
do software computacional? 
 
(      ) Sim              (        ) Não  
 

4) A utilização do software Excel despertou-lhe interesse e motivação para o estudo proposto na 
oficina?  
 
(      ) Sim            (        ) Não  
 

5) A utilização do software Excel pode ser considerada uma metodologia de fácil compreensão para o 
estudo de Estatística?  
 
(        ) Sim             (        ) Não  
 

6) Como você avalia a utilização do software Excel para o estudo da Estatística?  
 
(      ) Péssimo (        ) Ruim (         ) Regular (     ) Bom (      ) Excelente  
 

7) O software utilizado na oficina é um recurso facilitador para a aprendizagem de Estatística?  
 
(       ) Sim          (        ) Não  
 

8) O software usado na oficina ofereceu benefícios para atividades desenvolvidas no ensino da 
Matemática se comparadas ao trabalho no papel e no quadro?  
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(       ) Sim         (        ) Não  
 

9) O que se pode concluir sobre o estudo da Estatística a partir da utilização do software Excel?  
 
(      ) Péssimo (      ) Ruim (      ) Regular (      ) Bom (      ) Excelente 
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ANEXOS 
 
 
 

Figura I: alunos no laboratório realizando a oficina. 

                             Forte: autoria própria, 2018. 
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Figura II: a autora aplicando a oficina no laboratório de informática.  
 

                          Forte: autoria própria, 2018. 
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Figura III: a autora aplicando a oficina no laboratório de informática.  

Forte: autoria própria, 2018. 
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Figura IV: a autora aplicando a oficina no laboratório de informática. 

    Forte: autoria própria, 2018. 
 

  

 


