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RESUMO 
 

Esta pesquisa apresenta uma discussão e análise da relação com os saberes da 

formação e da experiência e as dificuldades encontradas por professores em 

formação do curso de licenciatura em matemática com o uso do Excel. Nesta 

perspectiva, teve-se como objetivo analisar quais os saberes de professores 

graduandos em Matemática, no 8º período, são mobilizados ao trabalhar com a 

ferramenta informática - Excel, para ensinar Estatística, e as dificuldades 

encontradas motivando a seu não uso. A metodologia adotada para a 

caracterização desses saberes e as dificuldades dos mesmos,  advém da análise 

das respostas obtidas pela aplicação de questionário, caracterizando esta 

pesquisa como qualitativa exploratória. Através das demandas analisadas, tem-

se a expectativa de que os resultados apresentados nesta pesquisa possam 

contribuir para uma sensibilização dos cursos de formação, do impacto do uso 

desta ferramenta computacional na pratica pedagógica dos professores, 

auxiliando-os no processo de ensino - aprendizagem. Espera-se que os cursos de 

formação, diante do potencial da ferramenta destacado neste estudo, possa 

tratar esta ferramenta em situações didáticas com os professores em formação, 

atribuindo uma maior segurança para aqueles que a utilizam, além de auxiliar 

também, aqueles que não sabem utilizar o Excel em situações de ensino, 

disseminando o uso desta ferramenta também nos sistemas de ensino, com os 

com os jovens da educação básica.  

 

Palavras-chave: Saberes Docentes, Excel, Estatística, Ensino-Aprendizagem. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This research presents a discussion and analysis of the relation with the 

knowledge of training and experience and the difficulties encountered by 

teachers in training degree course in mathematics with the use of Excel. In this 

perspective, had as objective to analyze what knowledge teachers of 

undergraduates in mathematics, in the 8th period, are mobilized to work with 

the software tool - Excel to teach statistics, and difficulties motivating non-use. 

The methodology for the characterization of such knowledge and the difficulties 

thereof, comes from the analysis of the responses obtained by questionnaires, 

characterizing this as a qualitative exploratory research. By demanding 

analyzed, there is the expectation that the results presented in this study may 

contribute to an awareness of the training courses, the impact of using this 

computational tool in the pedagogical practices of teachers, assisting them in 

the teaching - learning process. It is expected that the training courses, before 

the potential of this outstanding study tool, this tool can handle in teaching 

situations with teachers in training, assigning greater safety for those who use it, 

and also help those who do not know using Excel in teaching situations, 

spreading the use of this tool also in the education systems, with young people 

with basic education. 

 

 Keywords: Teacher knowledge, Excel, Statistics, Teaching and Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
As transformações ocorridas em diversos setores da sociedade, com um mundo 

cada vez mais cercado por tecnologia, estão modificando a forma como o 

homem se comunica, se relaciona, como aprende. Segundo Barbosa e Silva 

(2010), é importante reconhecermos que as TIC estão modificando não apenas o 

que fazemos, como fazemos, mas também quem as faz, quando, onde e até 

mesmo por quê. 

Com todo o avanço tecnológico que toma conta da sociedade, a escola 

possui a responsabilidade de provocar a participação de alunos em experiências 

inovadoras e de interação com as diferentes mídias que são disponibilizadas 

socialmente, como destaca Guimarães (2012). Ainda de acordo com este autor, 

auxiliar o entendimento do uso dos artefatos digitais, representa uma prática 

alternativa, contribuindo para a produção dos saberes de professores, saberes 

estes, muitas vezes, ausentes em sua formação (SILVA, 2005). 

As instituições de ensino precisam, de acordo com Schleicher (2010, 

p.04) “preparar os estudantes para mudanças econômicas e sociais mais rápidas 

do que nunca, para profissões e tecnologias que não foram inventadas e 

problemas que ainda não sabemos se surgirão". 

Dessa forma, prática de ensino tradicionalista, adotada por diversos 

professores, nem sempre apresenta resultados significativos no processo de 

ensino-aprendizagem. Este fato pode resultar em dificuldades na compreensão 

de determinados conceitos matemáticos, por parte dos alunos, quando a 

disciplina, de acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006), envolve a abstração 

dos conteúdos da disciplina. 

Outra problemática que influencia o processo de aprendizagem é o 

hábito desenvolvido por muitos alunos como estratégia para decorar o 

conteúdo, conforme aponta Rodrigues (2002). Isto dificulta o desenvolvimento 

do pensamento estatístico, comprometendo o seu desempenho  em interpretar a 

informação. 

Nesse contexto, as ferramentas computacionais apresentam-se, não 

apenas como um meio de preparar os jovens para sua inserção no mercado de 

trabalho, mas também são úteis para executar operações matemáticas, entre 
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elas, a habilidade técnica do uso da planilha de cálculos do Office – Excel, na 

construção de gráficos, no ensino de Estatística (CAMPELLO, 2014).  

Ainda de acordo com o autor citado anteriormente, a técnica da 

modelagem matemática1 aliada ao uso do Excel, na prática dos professores, para 

o estudo de conteúdos matemáticos, apresenta-se como uma possibilidade de 

maximizar o interesse dos jovens do mundo contemporâneo, no tratamento da 

informação, (ensino de Estatística) na construção de gráficos e tabelas, e 

consequentemente na análise desses dados, visto que estes, de acordo com 

Santos (2013), eles vivem num mundo mais dinâmico, onde a mídia interativa 

(internet, jogos) ocupa boa parte de seu tempo. 

Diante do exposto, percebe-se que o uso de artefatos computacionais no 

ensino-aprendizagem é uma demanda sócio-educativa. Diante deste contexto, 

este trabalho busca investigar a aplicação do Excel no ensino-aprendizagem de 

estatística, abrindo a discussão com professores de Matemática em formação, 

sobre a construção dos saberes docentes necessários ao uso didático-pedagógico 

do Excel para a aplicação de conceitos matemáticos no processo de ensino-

aprendizagem, nos anos finais do ensino fundamental, e as dificuldades 

encontradas(s) por estes profissionais, através da análise dos fatores limitadores 

da formação. 

O objeto de estudo da pesquisa consiste no levantamento destes fatores 

e dos saberes necessários do repertório docente, partindo-se do seguinte 

questionamento: o que os professores, que trabalham com o Excel, tiveram que 

aprender para ensinar Estatística com esta ferramenta aos seus alunos? e que 

dificuldades limitam-nos para aplicar o Excel em sua prática? 

Para tal investigação, busca-se: 

 Identificar o potencial técnico do Excel para a prática pedagógica 

dos professores no tratamento da informação no ensino de 

Estatística. 

                                                   
1 Modelagem Matemática, de acordo com Júnior et al. (2005), é a construção de um modelo 
através da utilização de ferramentas e entes matemáticos, como gráficos, equações, inequações, 
para representar certos aspectos de uma situação real, tendo sua concepção a partir do mundo 
real. 
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 Caracterizar os saberes docentes necessários ao repertório dos 

professores para construir situações de ensino com os conceitos 

estatísticos. 

 Relacionar o potencial técnico da ferramenta e as demandas de 

saberes docentes com a proposta das matrizes curriculares de 

Matemática sobre o tratamento da informação nos anos finais do 

ensino fundamental.  

No primeiro capítulo apresenta-se um levantamento sobre o potencial 

técnico do Excel, sendo o segundo uma abordagem sobre as demandas de 

saberes docentes aos professores, complementando com as exigências das 

matrizes curriculares de Matemática aos conhecimentos escolares. Como 

metodologia, no quarto capítulo, buscou-se na proposta qualitativa a entrevista 

em profundidade com três professores em formação que utilizam o Excel em 

sala de aula com os alunos, obtendo seus enfrentamentos aos fatores 

limitadores de uma prática exitosa. No capítulo quatro, é apresentado a análise 

das falas dos docentes. No sexto e último capítulo, trago as considerações finais 

acerca deste trabalho. 

 

2. O POTENCIAL TÉCNICO DO EXCEL PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES NO TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO NO ENSINO DE ESTATÍSTICA 
Neste capítulo, apresenta-se o resultado obtido do levantamento de estudos em 

que o Excel é aplicado na educação, com o intuito de apresentar a relevância 

desta ferramenta ao processo de ensino-aprendizagem, na organização dos 

dados, e consequentemente, na compreensão dos mesmos. 

2.1. O EXCEL COM FINALIDADE EDUCACIONAL 

Numa busca por inserir as tecnologias na educação, o professor precisa estar 

preparado a utilizar as ferramentas tecnológicas que são inseridas na sala de 

aula. É importante que o professor aprenda a utilizar os principais recursos do 

pacote Office, entre eles, a Microsoft Excel (TARJA, 2008). Aprender a utilizar 

essas ferramentas, apresenta-se como uma possibilidade na prática docente. 
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Este programa do pacote Office, e os demais existentes2, não foram 

desenvolvidos com finalidades educativas. São ferramentas onde sua concepção 

está direcionada mais para o contexto de empresas. Segundo Lira (2008) a 

maioria desses programas, como o Excel, tem uma concepção direcionada para 

o mercado, e assim sua concepção não estava voltada para objetivos 

educacionais. 

Apesar de não terem sidos desenvolvidos com finalidades educativas, 

estes softwares podem ser utilizados para este objetivo (TARJA, 2008), sendo 

denominados de softwares educacionais, como a planilha eletrônica, editores de 

texto, entre outros.  

2.2. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES COM A UTILIZAÇÃO DO 

EXCEL 

A utilização do Excel com finalidade educacional pode ser aplicado em 

diferentes áreas do conhecimento. Diversas pesquisas apresentam a aplicação 

desta ferramenta no ensino de Estatística, Matemática Financeira, Engenharia, 

entre outros. Dessa maneira, o professor tem a possibilidade de aplicar em sua 

prática em sala de aula o uso de tecnologias, que ao mesmo tempo, são 

utilizadas por empresas na organização de dados. 

Campello (2014) apresenta o Excel, como uma importante ferramenta 

computacional, no auxílio à prática dos professores em diversas disciplinas, 

mais especificamente na exploração de certos conteúdos matemáticos como 

médias, estudo de matrizes, determinantes, noções de estatística e teoria dos 

conjuntos, vindo a possibilitar em um reforço desses conteúdos, implicando 

também em uma melhor visualização das fórmulas. 

Trabalhos como o de Prietch (2009) apresentam resultados de 

experiências com a aplicação do computador, com suporte de um software de 

planilha eletrônica, o Excel, na simulação de dados através de modelos 

estatísticos e probabilísticos, com o objetivo de aumentar a compreensão dos 

alunos no processo de ensino aprendizagem nas áreas de Engenharia.  

Professores buscaram inserir diferentes TIC no ensino, entre elas o 

Excel, visando contribuir para o processo de aprendizagem, na disciplina de 

                                                   
2 Também fazem parte do programa do pacote Office os programas Microsoft Word, Excel, 
Power Point, entre outros. 
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Métodos Quantitativos em Administração, com o intuito de despertar o 

interesse dos alunos pelo conteúdo, como também o estudo de conceitos que 

norteiam a Educação Estatística, entre eles, Frequência Relativa, Frequência 

Percentual e Frequência Cumulativa, Gráficos de Barras e Colunas, e 

Histograma (SILVA, 2013).  

O trabalho de Ferreira et al. (2014)  apresentam o resultado de uma 

pesquisa aplicando uma metodologia específica,  com o uso da planilha 

eletrônica do Excel no ensino de matemática financeira, através de situações-

problema, na qual foram abordados conceitos de capitalização simples e 

composta e descontos simples. 

Pereira et al. (2013), na expectativa de agilizar os processos de cálculo e 

a elaboração de tabelas e gráficos, buscaram tornar mais fácil o entendimento 

do assunto em Distribuição de Probabilidade Normal nas aulas de Estatística 

com alunos do Curso de Química Industrial. Utilizaram como ferramenta de 

apoio o aplicativo Microsoft Excel, constatando ao final dessa pesquisa que com 

a utilização de algumas funções especiais desta ferramenta, conjuntamente com 

os conceitos teóricos sobre o tema, os alunos tiveram uma significativa melhora 

no entendimento do assunto. 

Por meio da análise destes trabalhos, é possível inferir que a ferramenta 

computacional aqui tratada, pode contribuir no processo de ensino 

aprendizagem. Logo, trabalhar com o ensino de Estatística no Ensino 

Fundamental, por meio da planilha eletrônica, possibilita ao aluno, não apenas 

uma aproximação do aluno com ferramentas que fazem parte do dia a dia das 

empresas na organização de dados, mas possibilita também, o domínio de 

habilidades, de acordo Tarja (2011, pag. 64), para:  

realização de cálculos, de uma forma rápida, a partir dos dados 
informados e, posteriormente, a elaboração de gráficos em 
formatos de barras, linhas, pontos, pizza e outras modalidades 
que facilitam a visualização das informações. 
 

Conforme estes dados, o professor de Matemática pode laçar mão de 

situações problemas do contexto do aluno, buscando assim inserir o Excel como 

ferramenta de apoio no Tratamento da Informação. Com os dados obtidos, é 

possível a construção de diferentes tipos de gráficos (TARJA, 2011).  
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A aprendizagem baseada em situações problemas apresenta-se como 

uma possibilidade metodológica no processo de ensino aprendizagem para 

aplicar o Excel como uma ferramenta para a representação de informações do 

contexto onde os dados são obtidos pelos alunos. Lopes (1998) destaca que, ao 

tratar do conteúdo como os de Estatística, deve-se partir de atividades que 

partam de problemas. Assim sendo, ainda de acordo com a autora, os conceitos 

estatísticos devem estar inseridos nessas situações vinculadas ao cotidiano dos 

estudantes. 

Nesse sentido, os dados obtidos do contexto do aluno, podem ser 

representados pelo mesmo, através de tabelas e gráficos. Além de utilizar o 

Excel na representação dos dados, o mesmo desenvolve habilidades na 

construção dos procedimentos para coletar, organizar dados, que representam 

informações comuns ao seu dia-a-dia (RIBEIRO, 2010). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN destacam a importância 

dos alunos saberem fazer uso das ferramentas computacionais, na realização de 

determinadas atividades. No Ensino de Estatística, estas ferramentas integradas 

aos computadores, como a planilha eletrônica, servem de apoio para a 

realização de atividades que envolvem o tratamento da informação. Nesse 

sentido, no momento em que o aluno tem a possibilidade em utilizar o 

computador na realização das suas atividades, aumenta a possibilidade do 

mesmo em compreender e utilizar esses recursos tecnológicos para a resolução 

de problemas fora da escola (BRASIL, 2008). 

 

3. SABRES DOCENTES NECESSÁRIOS AO REPERTÓRIO DOS 

PROFESSORES PARA CONSTRUIR SITUAÇÕES DE ENSINO COM 

OS CONCEITOS ESTATÍSTICOS 
A apresentação de informações pelos diversos tipos de mídias É de forma cada 

vez mais variada. Entre eles, destaca-se o uso de tabelas e gráficos, exigindo 

nesta situação, a capacidade de associar imagens com informações textuais.   

Trabalhos como o de Correa (2013), buscam diagnosticar e 

compreender como os saberes docentes são construídos na prática pedagógica 

dos professores, no ensino de estatística.  
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A formação básica em Estatística apresenta-se como indispensável ao 

cidadão nos dias de hoje e em tempos futuros. Cabe ao professor no ensino da 

Matemática não apenas o compromisso de ensinar o domínio dos números, mas 

também a organização de dados e leitura de gráficos (Lopes, 1998). 

Em função da demanda social, há no currículo de Matemática, o 

trabalho de temas que incluem, a partir do ensino fundamental, o estudo da 

estatística (Brasil, 1998). Esta habilidade envolve a capacidade do aluno em 

interpretar gráficos e tabelas, possibilitando, assim, tomada de decisões na 

resolução e compreensão de problemas. 

No mundo contemporâneo, torna-se frequente a apresentação de 

informações por meio de gráficos e tabelas. Estas podem ser utilizadas como 

recurso para se trabalhar no ensino de Estatística. De acordo com Lopes (1998), 

a formação básica em Estatística torna-se indispensável ao cidadão, para o 

exercício da cidadania, não apenas nos dias atuais, como também, em tempos 

futuros.  

Nessa perspectiva, o Tratamento da informação apresenta-se como uma 

das habilidades exigidas ao cidadão no século XXI. Por meio do tratamento da 

informação, através do ensino de Estatística, os alunos têm a possibilidade de 

construir habilidades, que os tornam capazes de responder questões referentes a 

"quantos", "quando", "como", "em que medida?" e "onde?". (LOPES, 1998). 

Nesse contexto, ressalta-se a importância da escola, em favorecer meios, 

para que os alunos possam exercer seu papel como cidadão na sociedade em que 

vive. Assim, o ensino de estatística por meio da matemática, deve possibilitar o 

desenvolvimento de atitudes que possibilitem o aluno a compreender e tomar 

decisões diante de questões políticas e sociais. Este processo envolve, entre 

outros: 

leitura crítica e interpretação de informações complexas, muitas 
vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e índices 
divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a 
cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 
argumentar, tratar informações estatisticamente etc. (Brasil, 
1998, pag. 20). 
 

Os conteúdos matemáticos estabelecidos no bloco Tratamento da 

Informação fornecem instrumentos necessários para obter e organizar as 
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informações, interpretá-las, fazer cálculos e desse modo produzir argumentos 

para fundamentar conclusões sobre elas (BRASIL, 1998, pag.). 

De acordo com Correa (2013), o ensino da estatística tem ocupado lugar 

central junto aos currículos escolares, tanto na educação básica quanto no 

ensino superior, principalmente ganhando espaço significativo nas diversas 

modalidades de avaliação externa. 

As avaliações de larga escala, como a prova Brasil e o Inep, são utilizados 

como instrumentos buscando avaliar as habilidades dos estudantes ao final de 

cada série, levando em consideração determinados descritores. No ensino 

fundamental, as habilidades descritas anteriormente compõem o rol dos 

descritores de Matemática para o ensino fundamental, a saber:  

 D(27) – ler informações e dados apresentados em tabelas. 

 D(28) – ler informações e dados apresentados em gráficos 

(particularmente em gráficos de colunas). 

De acordo com esta demanda, novas exigências estão sendo postas aos 

professores com o uso de TCI. 

3.1. SABERES DOCENTES EM QUESTÃO 

Na sociedade contemporânea as tecnologias digitais da informação e da 

comunicação – TIDIC estão presentes nas diversas práticas sociais dos 

indivíduos (RIBEIRO, 2012). Na educação, por exemplo, o computador 

apresenta-se como um dos elementos capazes de favorecer novas experiências a 

dinâmica que ocorre em sala de aula, assumindo aos professores novas 

responsabilidades para o uso desta tecnologia, e dessa forma, favorecer o 

processo de ensino - aprendizagem. De uma forma geral, percebe-se que a 

capacidade de saber lidar com as tecnologias torna-se uma das exigências aos 

cidadãos neste século (DELORS, 1996). 

Com essa situação, as situações de ensino-aprendizagem nas escolas, 

passam a exigir novas demandas dos saberes dos professores com relação À 

utilização das ferramentas, que por ora, foram concebidos para fins não 

educacionais mas que passam a ocupar o espaço de sala de aula provocando, de 

acordo com Silva (2012,  p. 14) “ inquietações naqueles que atuam na educação 
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e, principalmente, no corpo docente que enfrenta o uso dos computadores no 

ensino”. 

De acordo com Correa (2013) os saberes docentes são constituídos a 

partir de um conjunto complexo de condições. Estes advém de diferentes áreas, 

como os conhecimentos didáticos adquiridos na formação do professor, os 

saberes dos conteúdos pedagógicos, os saberes da experiência (PIMENTA, 1999, 

apud CORREA, 2013). No caso, esta pesquisa visa identificar quais são os 

saberes presentes na prática do professor que faz uso do Excel no ensino de 

Estatística, e como estes foram construídos para que os docentes tivessem 

condições de construir uma aula com os recursos informáticos. 

Com o novo paradigma de sala de aula, onde as tecnologias se fazem 

cada vez mais presentes, os professores acabam descobrindo na prática, que 

para fazer uso dos recursos informáticos disponíveis nos computadores das 

escolas, esses saberes, que deveriam ser construídos no momento da sua 

formação inicial, estão sendo exigidos em sua experiência docente. Além disto, 

tem que dominar os conteúdos e também as ferramentas disponíveis para fins 

educativos, assim, estes sentir-se-ão mais confortáveis (SILVA, 2005). Segundo 

Correa (2013, p. 355) “isso desafia os docentes em seu ambiente de trabalho a 

pesquisar, a dialogar, a pensar em ações e atitudes que contribuam para o 

objetivo escolar.” 

Um destes saberes determinantes na prática dos professores com o uso 

de softwares denomina-se de saberes informáticos. De acordo com Pimenta 

(1994, apud SILVA, 2005) estes saberes relacionam-se ao saber utilizar as 

ferramentas disponíveis nos programas de computador em sua prática. 

 

4. METODOLOGIA 
A opção metodológica para esta pesquisa caracteriza-se em pesquisa qualitativa 

exploratória. Concebe-se pesquisa qualitativa como caracteriza Richardson 

(1999, p.90), como “a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados 

e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Para 

Gil (2008, p.27), a pesquisa exploratória caracteriza-se pelo “objetivo de 

compreender, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
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formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. 

4.1. ETAPAS DA PESQUISA 

A primeira etapa do processo de investigação aqui apresentado, teve um caráter 

exploratório, onde, realizou-se uma sondagem em relação ao uso ou não das 

ferramentas informáticas no ensino de Estatística. Ainda, de acordo com Gil 

(2008) envolve levantamento bibliográfico e documental, bem como entrevistas 

em estudo de caso.  

O momento inicial foi de levantamento de dados em arquivos do CNPQ, 

quando ocorre o levantamento bibliográfico, a fim de conhecer as pesquisas e 

trabalhos relacionados ao tema aqui investigado.  

Em seguida, realizou-se um levantamento de dados com professores na 

formação inicial, no 8º período na graduação, que estão em pleno exercício 

docente, concluindo o curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade 

de Pernambuco, Campus Garanhuns, para explorar o tema com os 

participantes, voluntários do processo. 

Caracteriza-se como professores em formação inicial os estudantes 

concluintes do curso de Licenciatura em Matemática que já exerceram ou 

exercem a atividade docente em escolas públicas ou privadas através de mini-

contratos, vivenciando as atividades letivas em sala de aula com discentes dos 

anos finais do ensino fundamental e médio, em Garanhuns e cidades 

circunvizinhas do agreste pernambucano.  

De acordo com Yin (2005, apud GIL, 2008, p. 58), “o estudo de caso é 

um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de 

realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência”. Ainda, 

com base em Ventura (2007), este meio de pesquisa visa à investigação de um 

caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se 

possa realizar uma busca circunstanciada de informações. Também, um estudo 

de caso pode ser realizado com um grupo que tenha a mesma característica na 

pesquisa. 
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4.2. ETAPAS DA PESQUISA 

Para a obtenção dos dados referentes aos saberes e dificuldades inerentes a 

formação docente voltado ao uso da planilha eletrônica, o Excel, e 

posteriormente uma análise e discussão dos mesmos, utilizou-se como 

instrumento, o questionário. Neste, por meio das questões levantadas, foi 

possível, posteriormente, a análise e discussão dos dados.  

O questionário 01 (apêndice A) teve como objetivo o levantamento de 

dados da formação e da experiência e entrevista semi-estruturada (apêndice B e 

C) para o levantamento de questões sobre o tema em estudo.  

Esta técnica de investigação é composta por um conjunto de questões 

que serão submetidas aos professores em formação inicial, com o propósito de 

obter informações sobre o uso do Excel, no processo de ensino-aprendizagem de 

Estatística, no uso de interpretação e representação de dados. As informações 

obtidas nesse momento subsidiarão, a descrição do que acontece no ambiente 

escolar, na prática de professores que já atuam em sala de aula. 

4.3. TRATAMENTO DE DADOS 

A opção metodológica utilizada nesta pesquisa para a interpretação dos dados é 

denominada por Bardin (1988) como análise de conteúdo. Nesta proposta 

busca-se compreender determinado tema, “apresentado pela comunicação 

verbal, falada e/ou escrita, tendo como objeto a linguagem, realçando o sentido 

que se encontra em primeiro e segundo plano” (BARDIN, 1988 apud SILVA, 

2011, p. 50). 

Nesse sentido, as respostas apresentadas pelos participantes nesta 

pesquisa subsidiaram a possibilidade de caracterizar os saberes dos docentes em 

formação e da experiência como também a dificuldade dos mesmos para o uso 

do Excel no Tratamento da Informação, com o uso do Microsoft Excel, no 

ensino de Estatística nas séries finais do ensino fundamental. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 
Os dados  analisados e apresentados a seguir advém de respostas dadas em 

relação ao questionário aplicado aos participantes (Apêndice B e C). Todos eles, 

apresentam experiência em sala de aula no ensino de Matemática, senso esta o 
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critério de seleção, sendo uma característica capaz de estabelecer um limite para 

esta pesquisa. A seguir, apresenta-se o perfil dos participantes desta pesquisa. 

5.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Os entrevistados selecionados para esta pesquisa cursam o 8º período do curso 

de licenciatura em Matemática na Universidade de Pernambuco (UPE), campus 

Garanhuns. Foram entrevistados 8 alunos, sendo 5 do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino. Para a seleção destes, levou-se em consideração que os mesmos 

deviam estar em atuação em seu exercício profissional. A faixa etária dos 

participantes variou de 21 a 23 anos. O tempo de formação em licenciatura em 

Matemática dos participantes, ou seja, o tempo em que eles estavam no curso de 

formação inicial correspondia entre de 4 a 6 anos. Buscou-se também conhecer 

o tempo de docência e em qual rede de ensino era exercido o trabalho dos 

mesmos. A primeira variou de 1 a 4 anos, enquanto que na segunda, apenas um 

dos participantes atuava em escola particular e pública, enquanto que os outros 

07 (sete) ensinavam na rede pública de ensino. 

Os entrevistados não foram identificados na pesquisa, sendo chamados 

de E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8. 

A seção a seguir, apresenta o bloco de questões apresentadas aos 

docentes em formação que não utilizam o Excel em sua prática, com o objetivo 

de obter informações geradoras de reflexões sobre estas dificuldades. 

5.2. DIFICULDADES APRESENTADAS COM O USO DO EXCEL NA EDUCAÇÃO 

A pergunta de número um (01), teve como objetivo identificar os saberes 

ausentes na vida profissional dos professores, no qual os impossibilitam a 

utilizarem o Excel no ensino da Matemática, na sua prática docente. Essa 

ausência de saberes pode derivar tanto da formação inicial. 

Tabela 1: Respostas relacionadas à questão 01. 

Q1 – O que você considera que precisa aprender sobre o programa 

Excel para utilizá-lo no ensino de Matemática? 

E1 – “Saber como funciona o software, pois não tive a oportunidade de 

aprender a utilizá-lo para o ensino.” 

E2 – “Aplicar as fórmulas para construir os gráficos.” 
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E3 – “Conhecer mais suas funções para a aplicação deste nos conteúdos 

curriculares.” 

E4 – “Construir tabelas e representá-las por meio de gráficos. Além disso, 

aprender a escrever fórmulas e generalizar padrões.” 

E5 – “Manipular bem o programa.” 

E6 – “Aplicar as funções, na verdade mesmo tudo.” 

E7 – “Montar fórmulas.” 

 

Ao analisar as informações fornecidas pelos participantes da pesquisa 

nesta questão, de modo geral, percebe-se a ausência de saberes para manipular 

os recursos básicos da ferramenta computacional em questão, entre eles: 

aplicação de fórmulas disponíveis pelo Excel, a construção de gráficos e tabelas.  

De acordo com as respostas da questão 01, apresentadas na tabela 

acima, os professores não estão preparados para utilizar o Excel no ensino de 

conceitos estatísticos. O fato de possivelmente não terem visto em sua formação 

a possibilidade prática de situações de como ensinar com essa ferramenta 

justifica tal fato. 

Nesse contexto, conforme apresentado por Silva (2005), na análise dos 

saberes docentes em ambientes informatizados, os saberes docentes 

informáticos, além de serem  destacados como os mais importantes para os 

professores de Matemática, por dar- lhe condições de planejar aulas abordando 

os conceitos estatísticos e utilizar os recursos dos programas disponibilizados 

pela ferramenta. 

A segunda questão teve como objetivo identificar as saídas encontradas 

pelos docentes, no seu exercício da profissão, para ensinar Estatística 

(Tratamento da Informação), sem o uso do Excel. 

Tabela 2: Respostas relacionadas à questão 02. 

Q2 – Que saídas você tem encontrado no seu exercício docente para 

ensinar Estatística sem o uso do Excel? 

E1 – “Não tive a experiência de ensinar Estatística.” 
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E2 – “Utilizando as fórmulas e os cálculos no caderno.” 

E3 – “Visualizações de gráficos e fazendo suas análises.” 

E4 – “Uso de entrevistas com alunos e trabalhos onde eles se tornam os 

entrevistados. Porém o número de dados é limitado a 30, para que os gráficos 

possam ser feitos manualmente.” 

E5 – “Por meio da construção manual de tabelas e gráficos.” 

E6 – “Construção de tabelas e gráficos de forma manual através de pesquisas 

com coletas de dados.” 

E7 – “Construindo manualmente tabelas e diferentes tipos de gráficos.” 

 

Diante das dificuldades apresentadas relacionadas ao uso da 

ferramenta, a maioria dos professores apresentou como saída o uso de métodos 

tradicionais.  

A terceira questão teve como propósito identificar dos entrevistados, 

qual a consequência em não saber utilizar o Excel para a execução do seu 

trabalho docente, com uso da ferramenta em destaque. 

Tabela 3: Respostas relacionadas à questão 03. 

Q3 – Qual a consequência de não saber utilizar o Excel para sua 

docência? 

E1 – “O software é eficiente e para utilizá-lo no ensino. No pouco tempo que 

ensino, não surgiu oportunidades para utilizá-lo.” 

E2 – “Não apresentar de maneira concreta os resultados das fórmulas 

matemáticas.” 

E3 – “Deixar de usar uma ferramenta que é um facilitador na aprendizagem 

dos alunos.” 

E4 – “Tornar algumas questões maçantes para serem resolvidas bem como 

não poder generalizar alguns padrões ou conjuntos de dados, do ponto de 

vista de sua correlação com outras grandezas.” 

E5 – “Perda de tempo para montar questões que envolvem gráficos e tabelas 
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onde com o Excel seria bem mais rápido.” 

E6 – “Tem sido complicado, haja vista que o mesmo poderia nos auxiliar na 

leitura coerente de funções complexas.” 

E7 – “Não vejo problemas, pois a rede pública não disponibiliza 

computadores para os estudantes.” 

 

A questão de número quatro (04) tinha como propósito, identificar dos 

professores, se os mesmos acreditavam que existia alguma diferença em utilizar 

ou não o Excel, no ensino de Estatística. 

Tabela 4: Respostas relacionadas à questão 04. 

Q4 – Considera que existe diferença em ensinar Estatística com e 

sem o Excel para os alunos? Justifique 

E1 – “Não posso falar sobre a diferença, pois não cheguei a ensinar 

estatística.” 

E2 – “Quando a estatística é ensinada sem o Excel o aluno não aprende de 

maneira significativa e não aplica os conceitos estatísticos.” 

E3 – “Sim. Com a utilização do Excel você pode trazer para a sala várias 

situações do cotidiano e tornar a aula mais dinâmica.” 

E4 – “Sim. Além de melhorar e facilitar a visualização, o uso das tecnologias 

informáticas, em geral, tornam o aluno um pouco mais autônomo, o que é 

uma grande vitória para o ensino.” 

E5 – “Sim. Visto que o Excel possibilita um ganho de tempo, além de tornar a 

construção de gráficos mais fácil.” 

E6 – “Claro. Além da conclusão de coletas de dados em gráficos ser imediata, 

a compreensão para nossos alunos que são tão conectados seria melhor 

usando o Excel.” 

E7 – “Com certeza seria bem mais interessante, prazerosa e investigativa as 

aulas sobre o assunto.” 
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Apesar de não utilizarem o Excel, a quinta e última pergunta, tinha 

como propósito saber se os docentes utilizavam algum outro software para o 

ensino no ensino da Matemática? 

Tabela 5: Respostas relacionadas à questão 05. 

Q5 – Já que você não utiliza o Excel no ensino de Matemática, utiliza 

outro software nesta disciplina? Qual (is)? 

E1 – “Já utilizei o WINPLOT para ensinar funções.” 

E2 – “Não utilizo nenhum software.” 

E3 – “Sim. Geogebra” 

E4 – “Sim. Geogebra e Poly, principalmente. Também utilizo com muita 

freqüência o Power Point.” 

E5 – “Sim. Geogebra, Power Point e Word.” 

E6 – “Não.” 

E7 – “Nenhum.” 

 

Um dado interessante a partir do questionamento apresentado, é que os 

professores não utilizam o Excel, mas aplicam outros softwares para o ensino de 

outros conteúdos. Acredito que há o interesse de buscar ferramentas para apoiar 

os professores em suas aulas, como tornar os conceitos para os alunos mais 

fáceis de serem compreendidos.  

Dessa maneira, conforme apresenta Oliveira (2008, p. 61), “é preciso 

que o docente em formação tome consciência das dificuldades inerentes ao uso 

educacional da TI e busque meios para usufruir destas potencialidades, de 

modo a contribuir para sua formação”. Essa consciência é perceptível a partir da 

análise das respostas dos 4 participantes que não utilizam o Excel, mas recorre a 

outros softwares na sua prática, mas que não utiliza o Excel, por falta de 

conhecimento de como manipular a ferramenta na educação. 

A seguir apresenta-se os dados de um dos entrevistados que sabe 

utilizar a ferramenta do Office e além disto, utiliza-a no processo de ensino 

aprendizagem. 
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5.3. SABERES DOCENTES COM O USO DO EXCEL NA EDUCAÇÃO 

As informações apresentadas pelo participante E8 corresponde ao único, dentre 

os 8 participantes da pesquisa, que utiliza o programa de planilha eletrônica, o 

Microsoft Excel. A tabela a seguir apresenta as resposta por ele apresentada. 

Tabela 6: Respostas referentes ao questionário dos saberes docentes 
com o uso do Excel na educação. 

 
Q1 – Você usa com segurança técnica e pedagógica o Excel em sala 

de aula com os seus alunos? Justifique 

E8 – “Tenho mais segurança pedagógica do que técnica ao utilizar o Excel 

com meus alunos, mas domino o que pretendo fazer com o programa.” 

Q2 – Como foi que você aprendeu a usar este programa? 

E8 – “Aprendi por conta própria.” 

Q3 – Em quais conteúdos de Matemática você utiliza o Excel? 

E8 – “Na parte de interpretação e construção de gráficos, construção de 

tabelas e no ensino de porcentagem.” 

Q4 – Você sente dificuldade ao utilizar esse programa como apoio 

ao processo de ensino aprendizagem? Caso haja essa dificuldade, 

você consideraria esta quanto ao conteúdo, a metodologia ou a visão 

técnica do Excel? Justifique. 

E8 – “Sinto um pouco de dificuldade principalmente na visão técnica do 

programa, pois não o utilizo com muita frequência.” 

Q5 – Você usou o Excel em sua formação em licenciatura? Caso seja 

sim, em quais conteúdos e disciplinas? 

E8 – “Usei o Excel na disciplina de Probabilidade e Estatística.” 

Q6 – Considera que existe diferença em ensinar Estatística com e 

sem o Excel para os alunos? Justifique. 

E8 – “Sim, pois com o programa o professor ganha um ótimo suporte na 

“administração” do tempo das aulas e melhora sua explicação, tornando-a 

mais atraente.” 

Q7 – Além do Excel, existe outro(s) programa(s) que você utiliza no 
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ensino da Matemática? Qual(is)? 

E8 – “Sim, entre os quais: Geogebra, Winplot, Word, Poly e Educandus.” 

 

Para fazer uso das tecnologias disponíveis nas escolas, os professores 

recorrem a saberes que não foram construídos em sua formação inicial. De 

acordo com Silva (2005, p.19): 

A incorporação das tecnologias de informação na prática 
docente na atividade geral das escolas, como nas áreas 
curriculares e, em particular na disciplina de Matemática, 
passam a exigir dos docentes conhecimentos aos quais não 
tiveram acesso na formação inicial. 

 

Essa afirmação justifica-se na resposta apresentada pelo E8, em sua 

resposta apresentada na questão 02 (dois), ao afirmar que aprendeu a utilizar a 

ferramenta sozinho, saberes estes ligados a área da informática, tendo que 

relacionar o programa Excel para tratar os conceitos utilizados para tratar dos 

conceitos trabalhados em Estatística, entre eles destacam-se aqueles 

apresentados pelo entrevistado e que correspondem aos destacados nos PCN. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A incorporação das ferramentas informáticas no Tratamento da Informação, 

quando aplicadas em sala de aula, favorecem o processo de ensino-

aprendizagem. Professores tem a possibilidade de tornar suas aulas mais 

dinâmicas na apresentação de conteúdos voltados ao Tratamento e Análise de 

Dados, e consequentemente, os aluno passam a participar de forma mais ativa 

ao poder trabalhar de forma mais concreta tanto no que concerne a 

representação desses dados, tanto no processo de interpretação dos mesmos, 

visto que o uso do livro didático para a apresentação do conteúdo, pode não 

despertar tanto interesse já que, os jovens, em sua grande maioria, manipulam 

dispositivos tecnológicos,  processo de ensino-aprendizagem.  

Os saberes ausentes na formação inicial dos professores (Silva, 2005), 

influenciam a metodologia aplicada em sala de aula, levando professores a 

rejeitarem as tecnologias presentes nas escolas, mesmo estas fazendo parte de 

um processo que visa melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. Deste 
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modo os resultados desta pesquisa possibilitem aos professores em formação 

inicial, que não tiverem a oportunidade de vivenciar em sua formação 

conhecimentos que dão suporte aos mesmos utilizarem as tecnologias digitais 

na educação, repensarem sua prática colaborando para uma melhor atuação em 

sala de aula, contribuindo com resultados significativos na aprendizagem dos 

alunos. Os professores desejam usar o Excel, mas não vivenciaram na formação 

inicial esta ferramenta como suporte ao ensino-aprendizagem na educação 

básica. Os cursos de formação precisam oferecer aos licenciandos 

oportunidades para que estes utilizem as ferramentas disponíveis pelo 

computador.  

Como trabalhos futuros, espera-se investigar como os professores de 

curso de formação tratam a tecnologia no processo de formação profissional dos 

alunos que encontram-se em formação inicial, reflentido assim na atuação 

profissional destes ao atuarem em sala de aula.  
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APÊNDICE A 

Dados Gerais dos Participantes 

 

Caros professores de Matemática em formação! 

 

Venho por meio deste solicitar sua colaboração para a minha pesquisa de 

conclusão de curso. A investigação é sobre o uso do Excel no tratamento da 

informação na sua docência e na sua formação de licenciatura em Matemática. 

Agradeço desde já sua participação. 

 

Idade: ___ anos 

Gênero: () Masculino () Feminino 

Tempo de formação em licenciatura em Matemática: ___ anos 

Tempo de docência:___ anos 

Rede: () Privada () Pública 

 

Caso utilize o Excel em Matemática, responda ao questionário 01, caso 

contrário, responda o questionário 02. 
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APÊNDICE B 

DADOS SOBRE O USO DO EXCEL NO ENSINO DE 

ESTATÍSTICA 

 

Questionário 01 

 

 

01 – Você usa com segurança técnica e pedagógica o Excel em sala de aula com 

os seus alunos? Justifique. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

02 - Como foi que você aprendeu a usar este programa? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

03 - Em quais conteúdos de Matemática você utiliza o Excel? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

04 - Você sente dificuldade ao utilizar esse programa como apoio ao processo de 

ensino aprendizagem? Caso haja essa dificuldade, você consideraria esta quanto 

ao conteúdo, a metodologia ou a visão técnica do programa Excel?Justifique. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

05 - Você usou o Excel em sua formação em licenciatura? Caso seja sim, em 

quais conteúdos e disciplinas?  
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

06 - Considera que existe diferença em ensinar Estatística com e sem o Excel 

para os alunos? Justifique. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

07 – Além do Excel, existe outro(s) programa(s) que você utiliza no ensino de 

Matemática? Qual(is)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

DIFICULDADES RELATADAS PARA O USO DO EXCEL NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO 02 

 

1- O que você considera que precisa aprender sobre o programa Excel para 

utilizá-lo no ensino de Matemática? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2- Que saídas você tem encontrado no seu exercício docente para ensinar 

Estatística sem o uso do Excel? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3- Qual a consequência de não saber utilizar o Excel para a sua docência? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4-Considera que existe diferença em ensinar Estatística com e sem o Excel para 

os alunos? Justifique. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5 – Já que você não utiliza o Excel no ensino de Matemática, utiliza outro 

software nesta disciplina? Qual (is)? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


