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RESUMO 

Neste trabalho consta a descrição de uma pesquisa estatística realizada, no decorrer do 

primeiro semestre do ano de 2009, pelos alunos de sexta série do ensino fundamental, 

junto aos alunos de terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal 

da cidade de Maringá em que, entre outras questões, foi pesquisado sobre a continuidade 

da vida escolar desses alunos após a conclusão do ensino médio.  Durante a realização 

da pesquisa estatística procurou-se, em observância ao que preconiza as Diretrizes 

Curriculares de Matemática para a Educação Básica SEED-PARANÁ, trabalhar com a 

articulação da estatística e a álgebra, por entender que ao organizar, interpretar e 

apresentar os dados coletados em uma pesquisa estatística, o aluno estará, 

inevitavelmente, estabelecendo as relações numéricas entre esses valores.    

Palavras-chave: Estatística, matemática, álgebra, articulação. 

 

ABSTRACT 

This work contained a description of a statistical survey carried out during the first half of 

2009, the sixth graders of elementary school, together with students from third year of high 

school in State College Dr. Gastão Vidigal the city of Maringa in which, among other 

issues, was investigated on the continuity of school life of students after completion of high 

school. During the course of statistical research efforts were made, in respect to that 

envisioned by the Curriculum Guidelines for Mathematics for Basic Education, SEED-

PARANA, working with the articulation of statistics and algebra, because I believe in 

organizing, interpreting and presenting data collected in a statistical survey, the student 

will, inevitably, establishing the relations between these numerical values. 
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INTRODUÇÃO 

A grande falta de interesse e de motivação demonstrado, ultimamente, pelos alunos em 

relação aos conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula e, consequentemente, 

os baixos índices de aproveitamento constatados em relação ao ensino da matemática 

nos diversos níveis de escolarização, exige de nós, que lecionamos essa disciplina, uma 

reflexão sobre a forma que estamos conduzindo nossas  aulas e, ao mesmo tempo, nos 

leva  a pensar em novas propostas metodológicas capazes de tornar nossas aulas um 

pouco mais agradáveis e interessantes para os nossos alunos. 

Atualmente, são muitas as publicações como livros, revistas, artigos científicos, 

dissertações entre outras, que evidenciam essa preocupação e apontam, cada vez mais, 

para a necessidade de se aproximar os conteúdos matemáticos aos temas mais 

significativos do mundo atual, por meio de questões vinculadas à realidade e interesse 

dos alunos. 

Pensando nisso, e considerando a grande importância da estatística na vida das pessoas, 

bem como os inúmeros benefícios que o ensino de estatística pode proporcionar, por 

abordar temas, sempre relacionados ao cotidiano dos alunos e oferecer a eles a 

oportunidade de se envolverem em experiências  sempre ricas e significativas, e 

considerando, ainda, a oportunidade de se aproveitar esse momento de motivação gerado 

pelo trabalho estatístico, para explorar, de forma bastante significativa,  conteúdos 

matemáticos básicos, porém, de grande importância, como por exemplo, os números 

decimais e fracionários,  proporção, ângulo, porcentagem entre outros, é que pensamos 

em desenvolver este trabalho.      

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pedagogia histórico-crítica  que tem o educador brasileiro Demerval Saviani como 

principal  divulgador e representante em nosso país, coloca a prática social  como ponto 

de partida e ponto de chegada do processo de ensino e aprendizagem.      Para Saviani 

(1995, p. 86)  “é na prática social que os professores encontrarão os grandes temas para 

o ensino”.  

Em nossa prática docente, percebemos que os objetos de estudo da matemática que  

estão vinculados ao contexto social, à vivência, à realidade, ao cotidiano do aluno,  

contribui de forma mais significativa  para que esse aluno  produza conclusões lógicas 



3 

 

sobre o conhecimento matemático, uma vez que  possibilita a ele  participar de forma 

mais direta e efetiva na elaboração do seu conhecimento, o que  se constitui num dos 

mais importantes pontos da concepção de aprendizagem. 

O trabalho estatístico permite ao aluno essa participação efetiva em todas as etapas de 

realização, pois é o próprio aluno que busca as informações por meio de pesquisa  ou 

aplicação de questionário e em seguida  seleciona, analisa, interpreta e por fim organiza e 

divulga essas informações.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Matemática – DCEs 

 

“Os conceitos estatísticos devem servir de aporte aos conceitos de outros 

conteúdos específicos, com os quais sejam estabelecidos vínculos para 

quantificar, qualificar, selecionar, analisar e contextualizar informações, de 

maneira que sejam incorporadas ás experiências do cotidiano. (...) é importante o 

aluno, conhecer fundamentos básicos de Matemática que permitam ler e 

interpretar tabelas e gráficos , conhecer dados estatístico, (...) cálculos de 

porcentagem (....). Por isso é necessário que o aluno colete dados, organize-os 

em tabelas segundo o conceito de frequência e avance para as contagens, os 

cálculos de média, frequência relativa, frequência acumulada, mediana e moda. 

(...) A partir dos cálculos, deve ler interpretá-los, explorando assim, os 

significados criados a  partir dos mesmos”. (PARANÁ, 2008, p. 32).   

 

As Diretrizes Curriculares de Matemática – DCEs propõem, também, que se abandone as 

abordagens fragmentadas dos conteúdos matemáticos e recomenda que esses 

conteúdos sejam trabalhados de forma mais articulada a fim de enriquecer o processo 

pedagógico.  Ao se trabalhar o conteúdo específico estatística, por exemplo, é 

extremamente oportuno que se explore os conceitos de álgebra uma vez que são 

entendidos como básicos, pois “possibilitam explorar os números decimais e fracionários 

presentes nas informações das pesquisas estatísticas”. (PARANÁ, 2008, p. 35). 

As ciências, de um modo geral, tiveram suas origens sempre ligadas à história da 

humanidade.   A matemática, por exemplo, originou-se a partir do convívio social, e 

sempre com caráter prático, no sentido de   buscar soluções para os problemas 

encontrados pelo homem no seu dia a dia.  

Com a estatística não foi diferente.    Os primeiros trabalhos estatísticos foram realizados 

pelas grandes civilizações antigas a fim de que os governantes tomassem conhecimento 
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dos bens que seus estados possuíam e, saber como estes bens estavam distribuídos pela 

população.  Consta, por exemplo, que um dos primeiros levantamentos estatístico que se 

tem conhecimento foi realizado no Egito no ano 3050 a.C. com a finalidade de conhecer  

quais os recursos humanos e financeiros que se dispunham para a construção das 

pirâmides. E assim, muitos outros estados se valiam de estudos estatísticos para 

conhecer  melhor determinadas características da população para, com  base nesses 

estudos, criar as leis sobre os impostos, conhecer o número de homens disponíveis para 

as guerras etc.   

Nos nossos dias, a Estatística não se limita apenas a estudos demográficos e 

econômicos, como foi na antiguidade.  Nem tão pouco, restringe seus estudos 

exclusivamente aos interesses do estado, como sabemos que foi no princípio.  Porém, 

essa relação entre a estatística e o estado ainda continua.  Tanto, que todos os estados 

mantêm ativos seus departamentos ou institutos de estatística e deles se valem a fim de 

obter as informações que servem de base na hora de tomar as decisões necessárias em 

relação à sua população.    

No Brasil, o órgão oficial que é responsável em coletar e divulgar as  informações 

referentes à população, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  O IBGE 

é um órgão estatal ligado ao Governo Federal, com sede em Brasília - DF e mantém uma 

equipe, constante, de pesquisadores que coletam, armazenam e divulgam informações 

referentes a toda população brasileira.   Essas informações constituem um grande banco 

de dados que são constantemente atualizados e divulgados pelos veículos de 

comunicação como jornal, revistas, rádio, televisão, internet e outros.    

Como podemos observar, a estatística sempre teve grande influência junto às autoridades 

governamentais, servindo de base para suas decisões em relação à população. 

Atualmente, a estatística está ligada às mais diversas áreas do conhecimento humano 

como, por exemplo, à Biologia, à Medicina, à Física, à Psicologia, à Indústria, ao 

Comércio, à Meteorologia, à Educação etc., e não voltada apenas aos interesses, 

diretamente ligados ao estado, como sabemos que  foi no passado.     

A sociedade moderna vive momentos de grandes transformações de ordem científica e 

tecnológica gerando uma grande quantidade de informações a ser repassada pelos 

veículos de comunicação, o que provoca, muitas vezes, a necessidade dessas 
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informações serem organizadas em forma de tabelas e gráficos a fim de facilitar, através 

da visualização, a sua melhor e mais rápida compreensão.  

Todo este contexto passa a exigir do indivíduo, certo preparo, no sentido de dominar as 

habilidades que permitam a ele qualificar, selecionar, analisar e contextualizar essas 

informações, de modo a incorporá-las às suas próprias experiências, uma vez que 

informações interpretadas de forma intuitiva e/ou equivocada podem provocar um efeito 

negativo, tornando o indivíduo uma pessoa mais facilmente manipulada. 

No campo educacional, a preocupação com os conteúdos estatísticos no Ensino 

Fundamental e Médio, no Brasil, praticamente não existia até meados da década de 1990. 

A partir de então, a constatação  da grande importância, para o aluno, do estudo da 

Estatística, considerando a necessidade de analisar e interpretar dados estatísticos, fez 

com que ela fosse incluída pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e, 

posteriormente, pelas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica, como 

conteúdo a ser ensinado nas aulas de matemática do Ensino Fundamental e Médio.  

O ensino da Estatística no Ensino Fundamental e Médio justifica-se, dessa forma, pela 

própria demanda social, pela necessidade, por parte do indivíduo, de compreender as 

informações veiculadas pelos meios de comunicação e a partir dessas informações tomar 

as decisões que influenciam diretamente em sua vida pessoal e em comunidade.  

Além de proporcionar aos alunos a apreensão das habilidades necessárias, no sentido de 

prepará-los para receber e se apropriar das informações repassadas pelos veículos de 

comunicação, as  atividades com a Estatística ajudam também, a desenvolver o espírito 

investigativo e crítico, e, ainda, podem servir de aporte a conceitos de outros conteúdos 

específicos, visto que propiciam o contato com situações reais da vivência do aluno. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

O trabalho foi realizado no período da manhã, com um grupo de trinta alunos das sextas 

séries que estudam no período vespertino, que apresentaram interesse em participar do 

projeto e disponibilidade para comparecer ao colégio no período matutino.   O trabalho foi 

desenvolvido em dez encontros, seguindo um cronograma previamente estabelecido. 

No primeiro encontro foi feita uma apresentação mais detalhada do projeto aos alunos, 
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enfatizando que o foco principal do trabalho seria a realização de uma pesquisa 

estatística que seria acompanhada pelo Departamento de Estatística da Universidade 

Estadual de Maringá, o qual faria o acompanhamento durante todo o trabalho  e daria  as 

orientações necessárias para a sua realização.   Isso deixou os alunos ainda mais 

entusiasmados e orgulhosos por fazer parte desse trabalho.   Em seguida, aproveitando o 

momento de euforia dos alunos, foi colocado que, para se realizar uma pesquisa 

estatística, é necessário escolher um tema, um assunto para ser pesquisado, e que ficaria 

a critério deles, essa escolha.   Foram sugeridos vários assuntos, ficando, por fim, 

definido por meio de votação, que a pesquisa seria realizada com os alunos estudantes 

das onze turmas do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr Gastão Vidigal 

a fim de se investigar, junto aos mesmos, qual a tendência em relação aos estudos após 

a conclusão do ensino médio. 

O segundo encontro, teve início pelo levantamento de hipóteses sobre o tema escolhido 

para a pesquisa estatística.   Foi um momento muito interessante, porque os alunos de 

sexta série, participantes do trabalho, intuitivamente, começaram a se projetar e a se 

colocar no lugar daqueles alunos de terceiro ano do ensino médio que seriam os 

entrevistados, e assim, passaram a manifestar suas próprias preferências sobre a carreira 

profissional que cada um pretende seguir.     

Ainda no segundo encontro, os alunos fizeram a leitura de um trecho do material didático 

pedagógico, sobre um breve histórico da ciência Estatística e de seus principais conceitos 

básicos como população, amostra, variáveis, tabelas e gráficos.  

No terceiro encontro, foi comentado com os alunos que, em uma pesquisa estatística, 

após a entrevista (coleta dos dados) é necessário organizar esses dados para depois 

divulgá-los na forma de tabelas e gráficos.    Foi explicado também, que esse trabalho de 

organização e divulgação dos dados de uma pesquisa, pode ser realizado através do 

computador, utilizando-se de recursos desenvolvidos especialmente para esse fim.    

Porém, em nosso caso que estamos participando da realização de um projeto, além de 

sabermos fazer, é necessário sabermos, também, como é feito, ou seja, como se 

descobre aqueles valores que são divulgados como resultado de uma pesquisa.    Com 

isso, os alunos foram conscientizados de que, antes de dar início à pesquisa estatística, 

seria necessário ver, ou rever alguns conteúdos matemáticos mais diretamente 
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envolvidos com o trabalho estatístico. 

Inicialmente, foi tratado sobre arredondamento de dados, argumentando que, durante a 

realização dos trabalhos de organização dos dados de uma pesquisa estatística, bem 

como em diversas situações do dia a dia, sempre se depara com determinados valores 

numéricos, expressos em forma de números decimais, que apresentam, muitas vezes, 

várias e até mesmo infinitas  casas decimais, e que, nesse caso, é necessário definir com 

que exatidão se pretende expressar tais valores, e eliminar as casas decimais 

excedentes. Esse procedimento é denominado arredondamento e, conforme a resolução 

886/66 da Fundação IBGE, deve-se  seguir os seguintes critérios: 

• Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for  0, 1, 2, 3 ou 4 não se altera o  último 

algarismo a permanecer. 

• Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se em uma 

unidade o último algarismo a permanecer. 

• Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for o 5, temos que observar o seguinte: 

a)  se após o 5 aparecer, em qualquer casa decimal, pelo menos um algarismo diferente 

de zero, aumenta-se uma unidade ao último algarismo a  permanecer. 

b) se após o 5 não aparecer mais nenhum algarismo ou se aparecer apenas zero, 

somente será acrescentado uma unidade ao último algarismo a permanecer se ele  for 

ímpar. 

Em seguida passou-se a trabalhar  os conceito de razão e porcentagem.    Para não  

tomar muito tempo, e não tornar as atividades monótonas e cansativas, optamos em 

abordar estes conteúdos apenas através de exemplos como “dos 1200 inscritos num 

concurso para o Banco do Brasil, passaram 300 candidatos” e “para cada 100 convidados 

para uma festa, 75 eram mulheres”.   A partir desses dois exemplos, os alunos foram 

induzidos a estabelecer relação entre a parte e o todo, estabelecendo, assim, relação 

entre o número de candidatos aprovados com o número de inscritos, no caso do primeiro 

exemplo e, o número de mulheres convidadas para a festa e o total de convidados, no 

caso de segundo exemplo.    Com isso, foi possível explorar as idéias de razão, números 

fracionários, números decimais e porcentagem.     Os alunos compreenderam, até com 

certa facilidade, que o número de aprovados naquele concurso do Banco do Brasil 

corresponde a 1/4 dos inscritos e que o número de mulheres convidadas para aquela 
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festa corresponde a 3/4 do total dos convidados.    O próximo passo foi lembrar aos 

alunos, que essas representações fracionárias podem ser transformadas para a forma de 

números decimais.    Bastando, para isso, efetuar a divisão do numerador (número que 

aparece acima do traço de fração) pelo denominador (número que aparece abaixo do 

traço de fração).   Assim, pode-se concluir que o número de aprovados  naquele concurso 

do Banco do Brasil, corresponde a 0,25 (vinte e cinco centésimos)  dos inscritos e que o 

número de mulheres convidadas para aquela festa corresponde a 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) do total dos convidados.  Utilizando-se de linguagem relativamente simples e 

informal, os alunos foram levados a entender que a representação 0,25 (vinte e cinco 

centésimos), significa vinte e cinco em cada cem e que a representação 0,75 (setenta e 

cinco centésimos), significa setenta e cinco em cada cem.    O próximo passo foi trabalhar 

a idéia que, expressões como essas são muito utilizadas nos meios de comunicação  

porém, são ditas de  outra maneira.    Ao invés de vinte e cinco em cada cem, diz-se vinte 

e cinco por cento e ao invés de setenta e cinco em cada cem costuma-se dizer setenta e 

cinco por cento.   Voltando aos dois exemplos dados, conclui-se que o número de 

aprovados no concurso do Banco do Brasil corresponde a vinte e cinco por cento dos 

inscritos, que é simbolicamente representado por 25% e que o número de mulheres 

convidadas para a festa corresponde a setenta e cinco por cento dos convidados ou, 

simplesmente, 75%. 

No quarto encontro, os alunos resolveram algumas atividades envolvendo os conteúdos 

matemáticos que foram revistos no encontro anterior.   Trabalharam com os dados de 

uma pesquisa estatística simulada, sobre os sabores de sorvete preferido pela clientela 

de certa sorveteria e, por fim, se mostraram bastante ansiosos e eufóricos para dar início 

aos trabalhos referentes à pesquisa estatística sobre o tema que foi definido no primeiro 

encontro. 

No quinto encontro, foi tratado sobre a elaboração do questionário que seria aplicado para 

a coleta de dados,  com os alunos dos terceiros anos do ensino médio.   Foi sugerido que, 

além do foco central da pesquisa, seria interessante elaborar também algumas questões 

que revelassem um pouco do perfil daqueles alunos.   Após algum tempo de discussão a 

fim de se colher sugestões, decidiu-se pela elaboração de um questionário com nove 

perguntas (anexo I).   Definimos, também, que no próximo encontro aplicaríamos o 

questionário. 
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No sexto encontro, após alguns minutos de conversa, com a finalidade de baixar um 

pouco a ansiedade e a inquietação, por parte dos alunos, em virtude da importante tarefa 

da entrevista, passou-se a tratar do trabalho propriamente dito.  A tarefa consistiria na 

aplicação do questionário junto aos alunos das nove turmas de terceiro ano do ensino 

médio do colégio, que estudam no período da manhã e nas duas turmas que estudam no 

período da noite.    Pensando-se no grande número de questionários a serem analisados 

e processados, caso se entrevistasse todos  alunos, de todas as turmas, decidimos então, 

trabalhar com o sistema de amostragem aleatória, entrevistando apenas doze alunos de 

cada turma.   A escolha dos alunos de cada turma que responderiam o questionário seria 

feita no momento da pesquisa por meio de sorteio.     

Para o trabalho de entrevista com as nove turmas do período da manhã, os alunos foram 

divididos em quatro grupos, sendo que, na primeira turma todos entraram juntos e, a partir 

da segunda turma, cada grupo fez a entrevista em duas turmas.    A aplicação do 

questionário nas duas turmas que estudam no período da noite foi feita  pelo professor. 

O sétimo encontro, foi realizado no laboratório de matemática do colégio, onde os alunos, 

utilizando-se do material disponível, realizaram, de forma manual, o trabalho de contagem 

e organização dos dados da pesquisa.    Para esse trabalho manteve-se a divisão em 

quatro grupos, como foi no trabalho de coleta dos dados.    O primeiro grupo fez a 

contagem e organização dos dados referentes as três primeiras perguntas do questionário 

e os demais grupos contaram e organizaram os dados referentes a duas perguntas cada 

grupo.    Os dados foram organizados, inicialmente, em tabelas, o que possibilitou a 

verificação de um alto nível de compreensão, por parte dos alunos, sobre os cálculos 

matemáticos envolvidos no trabalho, principalmente em relação às porcentagens.    

Utilizando lápis, régua e papel milimetrado, os alunos construíram, manualmente, alguns 

gráficos de barra e de coluna e, em seguida, utilizando o compasso e o transferidor, 

construíram também alguns gráficos de setor. 

O trabalho de construção manual dos gráficos de setor, dado à grande motivação e 

envolvimento por parte dos alunos, tornou-se um momento extremamente oportuno, para 

se explorar, de forma muito significativa, o uso do compasso e do transferidor e, 

principalmente, as técnicas e os cálculos necessários para se dividir a circunferência em 

partes correspondentes ao percentual de cada categoria do gráfico.  
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O oitavo encontro foi realizado no laboratório de informática do colégio.   Inicialmente, os 

alunos receberam algumas instruções sobre a ferramenta a ser utilizada, a planilha 

BrOffice-Calc (software instalado nos computadores dos laboratórios de informática das 

escolas públicas do estado do Paraná).  Em seguida, os alunos realizaram, no 

computador, praticamente, o mesmo trabalho que haviam realizado, manualmente, no 

encontro anterior.  Com a realização das atividades de construção de tabelas e gráficos 

no computador, os alunos puderam constatar que, as vantagens em termos de rapidez e 

de qualidade, em relação ao trabalho realizado manualmente, são inegáveis, porém, 

puderam perceber, também, a grande importância daqueles conhecimentos matemáticos,  

desenvolvidos durante a fase anterior do trabalho estatístico, pois perceberam que, 

mesmo o trabalho sendo executado utilizando-se o computador, aqueles conhecimentos 

são indispensáveis.  

O nono encontro também foi realizado no laboratório de informática, no qual os alunos, 

auxiliados pelo professor, elaboraram a versão final do trabalho estatístico para fins de 

apresentação.     Foram construídos dez gráficos, a partir dos dados coletados. Após 

receber alguns retoques finais, esses gráficos foram organizados e encaminhados para 

impressão em um banner, que seria, posteriormente, utilizado para a divulgação dos 

resultados da pesquisa.       

No décimo encontro, os alunos, utilizando o banner (anexo II) com os gráficos, 

apresentaram e comentaram o resultado da pesquisa a todas as turmas de terceiro ano 

do ensino médio do colégio e, em seguida, o trabalho foi apresentado  para a direção e 

equipe pedagógica do colégio.  Após a apresentação do trabalho, os alunos responderam, 

com sucesso,  algumas perguntas relacionadas à pesquisa, que foram formuladas pelo 

diretor e membros da equipe pedagógica do colégio e, em seguida, eles, que já haviam 

recebidos muitos elogios por parte dos alunos das turmas de terceiro ano do ensino 

médio, foram parabenizados e receberam com muita alegria palavras de elogios e 

incentivo por parte de toda a equipe pedagógica e membros da direção do colégio pelo 

brilhante trabalho realizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do presente trabalho, constatou-se, na prática, a possibilidade de se 

ensinar, de forma bastante significativa, vários conceitos matemáticos tendo como aporte 

o trabalho estatístico. 

Na realização da pesquisa estatística, que foi o foco central deste trabalho, foram vários 

os objetos de aprendizagem, que possibilitaram o crescimento dos educando, sob vários 

aspectos.      

No aspecto social, por exemplo, foi notável a contribuição, desde o momento da escolha 

do tema que foi trabalhado na pesquisa, pela reflexão provocada em torno das diversas 

possibilidades de escolha de uma carreira profissional, passando pela experiência do 

contato com alunos de nível de escolaridade mais adiantado, como foi no momento da 

coleta dos dados, até o momento da apresentação do resultado,  com esses mesmos 

alunos e, posteriormente, com membros da direção e equipe pedagógica do colégio. 

Do ponto de vista da educação matemática, a etapa de contagem e organização manual 

dos dados da pesquisa, foi, sem dúvida, o ponto alto de todo o trabalho, principalmente no 

que diz respeito à articulação e integração do trabalho estatístico com os conceitos 

matemáticos que, aliás, foi um dos principais propósitos deste trabalho.   Nesta etapa, os 

alunos trabalharam, de forma praticamente autônoma, a resolução de diversos cálculos 

matemáticos envolvendo, principalmente, os conceitos de números fracionários e 

decimais, ângulos e porcentagens. 

Do ponto de vista pedagógico como um todo, o trabalho com os dados da pesquisa no 

computador, teve uma importância bastante significativa.  Nessa etapa, os alunos 

constataram, entre outras coisas, que, por mais modernas e sofisticadas que sejam as 

máquinas, elas sempre dependerão do comando das pessoas para funcionar.   

Perceberam também a necessidade de se dominar alguns conteúdos básicos de 

matemática para se conseguir um bom “relacionamento” com o computador durante a 

realização das atividades de construção das tabelas e gráficos.    Por fim, embora 

reconhecendo os inúmeros benefícios do computador para a vida das pessoas, pela 

facilidade, rapidez e perfeição com que    realiza os trabalhos, perceberam que o domínio 

de alguns conceitos básicos, principalmente de  matemática, será sempre indispensável 

para usufruirmos bem os inúmeros  benefícios oferecidos por essa moderna tecnologia.  
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ANEXO I   -    Questionário. 

1. Sexo  

a) (    ) masculino           

 b) (    ) feminino 

2. Idade:_______ anos completos 

3. Começou a estudar neste colégio a partir de qual nível de ensino? 

a) (      ) Educação infantil 

b) (      ) Ensino fundamental séries iniciais(1ª a 4ª séries) 

c) (      ) Ensino fundamental séries finais (5ª a 8ª séries) 

d) (      ) Ensino médio 

4. Já estudou em escola particular? 

a) (    ) sim              

b) (    ) não 

5. Qual a distância aproximada de sua casa até o colégio? 

a) (     ) menos que 1 km 

b) (     ) de 1 a 3 km 

c) (     ) de 3 a 5 km 

d) (     ) mais de 5 km 

6. Você trabalha? 

a) (     ) sim 

b) (     ) não, nunca trabalhei 

c) (     ) não, no momento 

7. O que pretende fazer após a conclusão do ensino médio? 

a) (      ) Ingressar em uma faculdade 

b) (      ) Fazer cursos técnicos de formação profissional 

c) (      ) Apenas trabalhar 

d) (      ) Outro (especificar) _______________________________________ 

8. Se  pensa em fazer uma faculdade, qual o curso pretendido?___________ 

9. Que fator foi determinante para a escolha desse curso? 

a) (      ) A possibilidade de grande retorno financeiro 

b) (      ) A realização profissional 

c) (      ) Outro (especificar) ______________________________________________ 
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ANEXO II  -  Resultado da pesquisa 
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Fonte: Os dados de todos os gráficos acima, foram obtidos por amostragem aleatória junto aos alunos das 11 turmas  

de terceiro ano do ensino médio/2009 do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, por meio de pesquisa realizada no mês 

de maio/09 por alunos das sextas séries do período  da tarde trabalhando(em contra turno) no período da manhã com 

acompanhamento pedagógica da professora pedagoga Maria Rosiney Furini.   A  pesquisa foi realizada como parte 

integrante da fase de implementação do Projeto “A estatística e a álgebra: articulando conceitos” do professor PDE 

José Viega sob orientação da professora Ângela M. M. Araújo do Departamento de Estatística da Universidade 

Estadual de Maringá–UEM. 
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