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RESUMO

Objetivamos verificar a relevância do Ensino da Estatística nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental, visando o desenvolvimento do senso crítico do aluno. Essa pesquisa teve uma

abordagem bibliográfica, de cunho documental, além de um estudo específico acerca do uso de

tablet. Por meio dos resultados obtidos a partir da leitura de teóricos, tais como: Cazorla (2004),

Tajra (2002) e Jacobini et al (2010) que têm pesquisado o assunto, o que nos permitiu concluir

que os professores em sua maioria, não possuem preparação adequada para o uso de tecnologias

digitais, utilizando ainda recursos analógicos para o ensino na expectativa de que eles aprendam, o

que é um grande desafio em uma geração que nasceu em meio a tecnologia digital. Consideramos

que essa pesquisa se apresentou relevante, tendo em vista que as temáticas abordadas são

significativas a toda a comunidade acadêmica. Abstract

We aimed to verify the relevance of Statistics Education in Early Years of Primary Education, to

develop the critical sense of the learner. This study was a bibliographic approach, primarily on

documentary evidence, as well as a specific study on the tablet technology. The results obtained

from the reading of theorists such as Cazorla (2004), Tajra (2002) and Jacobini et al (2010) who

have researched the subject, shows that teachers in most cases, have no preparation for the use

of digital technologies, making use also of traditional resources for education in the expectation
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that they learn, which is a big challenge in a generation that was born into the digital technology.

We believe that this research was presented relevant, given that the issues addressed are

significant to the entire school community.

INTRODUÇÃO

Os processos de ensino e de aprendizagem, envolvem a troca constante de informações, entre os

atores presentes em ambientes distintos, seja em casa, na rua ou na escola. Sendo assim, para se

conhecer melhor sua realidade faz-se necessário que os sujeitos tenham conhecimentos

matemáticos como a estatística. Desta forma a Educação Estatística contribui para o

desenvolvimento do cidadão que, de posse desse conhecimento, torna-se capaz de analisar, de

forma mais crítica e menos incrédula, dados de diversas pesquisas estatísticas, especialmente os

de relevância social.

Em se tratando da Educação Estatística, é essencial considerar situações que retratem a realidade

dos alunos, de forma a instigá-los na percepção de como as quantificações estão inseridas nos

diversos cotidianos, espaços e em suas vivências. É por meio da percepção da utilidade prática da

disciplina, que os alunos reconhecerão a importância da Estatística no mundo real e no ambiente

do qual interagem e, paralelamente, desenvolverão uma compreensão de temas desenvolvidos em

outras disciplinas que utilizem a estatística para explicá-los. Para contemplar nosso objetivo,

compreendemos que é de suma importância a incorporação das tecnologias digitais na educação

escolar, mantendo os princípios universais que regem a busca pelo aprimoramento do homem, a

fim de impulsionar a relação dos processos de ensino e de aprendizagem em estatística.

Outra possibilidade é aproveitar o fascínio dos jogos virtuais pelos alunos e direcioná-los para os

jogos educativos da matemática e da estatística, pois as pontuações, os cenários virtuais, as

personagens e a mudança de fase ou nível serão estimuladores na aprendizagem, pois

proporcionarão encanto no aprender e as possibilidades de tentar sucessivas vezes solucionar um

problema mudando a estratégia para passar de fase.

Neste contexto, o uso de tablet atuam como facilitadores em sala de aula, torna-se um

instrumento que auxilia o processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, um recurso que o

sujeito aprendiz utilizará para interagir por meio de jogos e outras atividades, criar, pensar e

selecionar informações necessárias para a solução de problemas propostos, MACHADO (2014)

apresentados por sites como IBGE, MEC, IDEB, dentre outros sites de ministérios do Governo

Federal e de secretarias de estados e municípios.

Nesta perspectiva, vale indagar: qual a formação necessária ao professor de estatística para este
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novo cenário educacional marcado pela presença das novas tecnologias?

Sendo assim, este artigo objetiva verificar a relevância da Educação Estatística nos anos inicias do

Ensino Fundamental, visando o desenvolvimento crítico do sujeito aprendiz; além de analisar o

processo de implementação dos tablets como ferramenta pedagógica, observando como os

professores estão reagindo a esta inovação e sua utilização em sala de aula. Desta forma, tecerá

reflexões iniciais sobre os seguintes questionamentos: Será se os professores estão preparados

para acompanhar as modificações requeridas pelo uso dos tablets aliados a método de ensino?

Para responder a esses questionamentos, será necessária a realização de aprofundamento teórico

sobre o assunto e, futuramente, realização de trabalho de campo (observações, entrevistas com

professores e alunos) em escolas que utilizam estes tablets como recurso auxiliar na educação em

salas de aula.

No entanto, este artigo tem o seguinte objetivo geral em pesquisar com alunos e professores em

escolas que já utilizam tablets buscando analisar a interação entre docentes e discentes, mediada

por esta tecnologia. Assim, é importante para conhecer melhor os usos e os limites desta

ferramenta e, pensar metodologias mais adequadas a cada realidade.

ENSINO DE ESTATÍSTICA

Novaes (2009) destaca a estatística como um instrumento que melhor ajuda a sociedade há

compreender a realidade e os problemas existentes, principalmente no seu exercício da profissão,

através da leitura, interpretação, discussão e avaliação dos conhecimentos adquiridas pelos

diversos meios.

Daí a contribuição de Wallman (1993) citado por Carzola (2004, p. 4) no uso da Alfabetização

Estatística “como um instrumento importante de habilidade para entender e avaliar criticamente

resultados que permeiam nossas vidas, conjugada com a habilidade de apreciar contribuições que

o pensamento estatístico de fazer nas decisões pública e privada, profissional e pessoal”.

É possível observar que a Estatística está presente em diversos segmentos sociais, em particular,

em instrumentos de comunicação como reportagens, matérias dos jornais, vídeos, impressos,

revistas, informativo, jogos virtuais e em todas as mídias faladas, escritas e Internet. Os

elementos que compõem o “pensamento estatístico” participam do cotidiano do cidadão que cada

vez mais fica diante de conceitos, às vezes nada triviais. (CAZORLA, 2004).

De acordo com Silva (2007), desenvolver pessoas letradas estatisticamente é construir em sala de

aula, necessariamente o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento estatístico já nas séries

iniciais do Ensino Fundamental, de modo a constituir um nível de letramento estatístico que
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depende do raciocínio e pensamentos estatísticos. Consequentemente, permitindo medir que o

nível de letramento estatístico aumenta, raciocínio e o pensamento estatístico tornam-se mais

apurados.

Por tanto, as competências estatísticas são compreendidas como as habilidades de letramento,

pensamento e raciocínio estatísticos. Destacado por Jacobini et al. (2010) entre essas

competências, trata-se de que não seja possível ensiná-las diretamente aos alunos. Contudo, é

possível favorecer o desenvolvimento contínuo das mesmas. No entanto, grande parcela de tais

informações não é entendida, demonstrando claramente a dificuldade da população em

compreender, interpretar e processar essas informações dando indícios que a Estatística não é

trabalhada adequadamente desde o início da vida escolar.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

Em pesquisa realizada por Kallajian (2012), o autor conclui que a tecnologia digital vem

influenciando diretamente o trabalho dos professores, na mesma medida que reconfigura toda a

sociedade, suas relações sociais, de consumo e de lazer. A intensificação da digitalização das

informações, fruto dos avanços tecnológicos cria novas formas de comunicação, de leitura e

interação, implicando em novas formas de conhecer e de aprender, desde a tarefas mais simples

do dia a dia como o uso do controle remoto às tarefas mais complexas de prospecção em

empresas ou mesmo como recurso de ensino e aprendizagem.

Ainda segundo o pesquisador, apesar dos reais interesses nessas mudanças, promovidas pela

expansão do capitalismo que visa, dentre outras coisas, o aumento do consumo e da hegemonia

de algumas categorias, esse processo é irreversível e precisa ser compreendido, principalmente

pelos professores, para que seja dominado como ferramenta e não como fim e, dessa forma,

colocado a serviço do desenvolvimento pessoal, profissional e ético de seus alunos.

Kenski (2009, p.103, apud Kallajian, 2012) acrescenta que “a relação professor e aluno pode ser

profundamente alterada pelo uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ”. E também,

“as TIC’s proporcionam um novo tipo de interação do professor com os alunos”. Mas certamente

não substitui de forma nenhuma a figura do professor, ao contrário, consolida-o como condutor e

facilitador no processo de ensino e aprendizagem.

Conforme Tajra (2002, p.69 e 70), as planilhas eletrônicas possibilitam a realização de cálculos, de

uma forma rápida, a partir de dados informados e, posteriormente, a elaboração de gráficos em

formatos de barras, linhas, pontos, pizza e outras modalidades que facilitam a visualização das

informações.
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Essa multiplicidade de ações proporciona a criatividade no ensinar e fornece uma diversidade de

atividades ao aluno que favorecem o aprendizado. É, portanto, sensato pensar em instrumentos

tecnológicos que, adequadamente utilizados, viabilizem a prática docente e atraiam a curiosidade

discente.

TECNOLOGIA DIGITAIS (TD)

É oportuno, também, considerar a revolução tecnológica em tempos atuais, principalmente as

formas de comunicação virtual, que mudam totalmente o modo de lidar com o conhecimento. A

compreensão do nível tecnológico de hoje, permitiu realizações científicas e tecnológicas e um

grande acervo de conhecimento potencializado pela vivência de uma sociedade de informação.

Portanto, aliar esse desafio de aproximar o ensino da Estatística do cotidiano dos alunos às

possibilidades tecnológicas acessíveis aos professores e alunos, entre outros aspectos, transforma

a criação e transmissão do conhecimento.

Segundo os autores, como Almeida (1998), Lolini (1991) e Oliveira (1997), estamos em

constantes mudanças, onde a cada momento surgem variações e infinitas informações. A

capacidade humana está com a expectativa de encontrar cada vez mais estabilidades, sem se ver

invadida pela tecnologia que possui uma ação positiva e negativa para o desenvolvimento da

relação entre alunos e professores da sala de aula tradicional.

Considerando o ensino tradicional, a sala de aula afastada dessas novas tecnologias, não seria

uma modalidade antiquada e ultrapassada?

Quanto à qualificação profissional dos professores: estão preparados para este novo cenário?

Os professores estão preparados para a era digital na educação?

Portanto, transformar a prática docente e o ambiente escolar aliando-os aos instrumentos

tecnológicos permitiria a atualização das práticas de ensino a partir de recursos que os próprios

alunos, em muitas ocasiões, já tem intimidade e domínio em seu dia a dia.

Para Wim Veen e Bem Vrakking (2009), autores do livro Homo Zappiens educando na era digital, a

tecnologia faz parte da cultura do nosso tempo, especialmente, com a educação. Estes processos

de mudança são vistos como partes de uma linha básica de transformações cada vez mais

interessante. Através de análise dos ambientes virtuais, observa-se um dinamismo crescente na

distribuição de informações.

Busca-se uma inovação para o sistema educacional com a introdução das novas tecnologias nas

escolas, com especial foco no ensino da Estatística. No entanto, a modernização da educação daí

decorrente não deverá ser tratada apenas por técnicos, mas também por professores e alunos.
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Neste sentido, ainda é grande o caminho a ser percorrido por pesquisadores e educadores, no

entanto, a incorporação de tecnologia digital no ensino da Estatística com uso do tablet tem a

possibilidade de minimizar gradualmente as práticas obsoletas de ensino, e impulsionará a escola a

deixar a inércia de ser uma agência de transmissão de informação e transferir aos alunos essa

perspectiva de buscar constantemente a informação através da televisão, rádio, vídeo,

computador, tablet, jornal, notebook, revista, celular e outros recursos tecnológicos similares.

Potencializar o aprendizado sem o ensino explícito e estimular a descoberta através de meios

tecnológicos em especial o tablet, permitindo que a criança tenha uma liberdade para a descoberta

e a criação num caminho útil na manipulação do conhecimento. Programas de processamento de

texto, planilhas, manipulação de bancos de dados, construção e transformação de gráficos e

tabelas, sistemas de autoria e calculadores numéricos são exemplos de aplicativos favoráveis à

relação professor-aluno.

Em particular, uma dessas possibilidades é o fato de o próprio aluno utilizar o tablet para criar

gráficos e tabelas com dados ofertados pelo professor, de forma que na evolução da explicação ou

na variação do problema o aluno tenha a perspectiva de alterar cores, formatos, informações e,

fortalecerá um sentimento no aluno do prazer da autoria, possibilitando o entusiasmo e o orgulho

de ter criado daquele jeito específico ou personalizado de forma a favorecer a comparação com os

colegas e gerar o bem estar no processo de aprendizado da estatística. Aprender a gerar gráficos e

tabelas em diversas circunstâncias, paulatinamente, desenvolverá no aluno o potencial de analisar

e interpretar criticamente frente a observação de gráficos e séries estatísticas mais complexas.

É importante lembrar que os tablets atuam como instrumentos facilitadores na elaboração,

visualização, manipulação e leitura crítica de pesquisas, além de possibilitar a investigação de

dados de ordem social relevantes, apresentados por sites como IBGE, MEC, IDEB, dentre outros

sites de ministérios do Governo Federal e de secretarias de estados e municípios.

Com a implementação antecipada dos tablets, de acordo com Allan (2011), as escolas serão

obrigadas a investir rapidamente na infraestrutura e formação do corpo docente para que os

professores aprendam a aplicar as novas tecnologias em sala de aula, melhorem a qualidade do

ensino e busquem cada vez mais inovar, com conteúdo interativos e divertidos para motivar e

ensinar os alunos.

Allan (2011) enumera aspectos positivos e aspectos negativos decorrentes da introdução dos

tablets nas escolas. Como exemplos de aspectos negativos, destaca, principalmente, que a grande

maioria das editoras ainda está apenas planejando lançar livros didáticos para tablets, o que

inviabilizaria uma substituição do material didático impresso por conteúdo digital em larga escala e
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que a imensa maioria dos professores não está preparada para utilizar as tecnologias digitais.

No que se refere aos aspectos positivos para educação estatística no uso pedagógico do tablet, a

autora enfatiza, sobretudo que a adoção imediata desta ferramenta pelas escolas incentivaria as

editoras a acelerar lançamentos de livros didáticos para tablets para não perder mercado para as

concorrentes que se anteciparem na digitalização de conteúdo com a implementação antecipada

dos tablets. Por tanto, o ideal que as escolas investissem rapidamente na formação do corpo

docente para que os professores aprendam a aplicar as novas tecnologias em sala de aula,

melhorem a qualidade do ensino e consigam envolver e motivar os alunos, incrementando as

aprendizagens na medida em que conquistem seu interesse para um conteúdo mais interativo,

dinâmico e atraente (ALLAN, 2011).

METODOLOGIA

Nessa nova realidade de aperfeiçoar a didática matemática, estatística e tablet, o mundo

acadêmico vem buscando superar seus próprios conhecimentos com o uso de várias pesquisas

aliada tecnologia da informação para ampliar estudos em estatística, a fim de que esses

conhecimentos possam ser usados para auxiliar outras pessoas que não os possuem em situações

de reconhecer um problema, classificá-lo e dá-lo a melhor solução para o mesmo. Dessa forma, a

pesquisa deste artigo terá a seguinte classificação:

a. Quanto à natureza

Reporta-se uma pesquisa aplicada, tendo como objetivo a geração de conhecimento prático, na

busca por possíveis soluções de problemas específicos, de modo que envolva verdades e interesses

locais, tendo como finalidade resolver um problema específico, que porventura terá como resultado

um produto diretamente aplicado, podendo acolher as necessidades sociais (SOUZA et al., 2007).

Além disso, com aplicações nas áreas da educação estatística, Tecnologia da Informação e

Comunicação e tablet numa apresentação de uma metodologia de ensino-aprendizagem nos

conteúdos estatísticos.

b. Quanto à abordagem

Terá como classificação uma pesquisa qualitativa que se preocupa em analisar e interpretar

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, fornecendo

análise mais detalhada sobre os hábitos, atitudes, tendências, dentre outros aspectos que

envolvem os atores investigados (MARCONI E LAKATOS, 2010). Ao mesmo tempo, considera-se

uma pesquisa quantitativa na utilização de técnicas para avaliação quantitativa na construção de

um trabalho científico, dependendo da natureza das informações, dos dados e das evidências
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almejadas, poderá ter uma avaliação quantitativa de tal forma que haja uma organização,

sumarização, caracterização e interpretação dados numericamente coletados (MARTINS e

THEÓPHILO, 2009).

c. Quanto aos objetivos

Abordará uma pesquisa exploratória e descritiva. Em se tratando de exploratória terá como

finalidade de desenvolver, esclarecer e se necessário modificar conceitos e ideias para a

formulação de abordagens posteriores, na intenção de proporcionar um maior conhecimento para

o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa ter uma melhor familiarização na hora

de formular o problema (GIL, 2010).

Já na pesquisa descritiva observará, registrará, analisará e correlacionará os fatos e variáveis e

procurando descobrir com a precisão possível a frequência com que os fenômenos ocorrem,

visualizando sua relação e conexão com outros, sua natureza e características (CERVO, BERVIAN e

SILVA, 2007).

d. Quanto aos procedimentos

Compõe-se bibliográfica, experimental e estudo de caso. Na pesquisa bibliográfica comentada por

Marconi e Lakatos (2010) envolve toda a bibliografia tornada pública em relação ao tema de

estudo, através de revistas, jornais, livros, teses, meios de comunicação oral e audiovisual, dentre

outros na intenção de analisar todo o material coletado, considerando todas as informações

relevantes ao estudo. Gil (2010) classifica a pesquisa experimental com o nome de explicativa por

se tratar na identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos

fenômenos.

Já, Cervo, Bervian e Silva (2007) afirmam que a pesquisa experimental caracteriza-se por

manipular as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Em se tratando de estudo de caso, Gil

(2010) comenta que o estudo de caso consiste no estudo aprofundado e exaustivo de um ou

poucos objetos, de tal forma que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa

praticamente impossível mediante outros delineamentos já existentes. E ainda Yin (2002 apud

Beuren, 2008) retrata que o estudo de caso é uma investigação para o qual se preservar as

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real através dos ciclos de vida

individuais, processos organizacionais, administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas,

relações internacionais e a maturação de alguns setores.

Com isto, a pesquisa bibliográfica nos dará subsídios de aprofundar os conteúdos relacionados ao

tema. Já a pesquisa experimental nos propiciará a entender as diversas variáveis da educação
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estatística, tecnologia da informação e comunicação e tablet de modo a relacionar com o objeto de

estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando que os estudos experimentais durante o processo de planejamento, teve bons

resultados com a ação de objeto de estudo que não apresentou melhoria dos professores que

estudam a educação estatística, tecnologia da informação e comunicação e tablet, a partir de uma

visão holística de sua formação.

Em pesquisa realizada por Radaelli (2013), a autora concluiu que a inserção do tablet, na educação

requer ações metodológicas significativas, e uma reflexão coletiva nos espaços escolares, sobre

quais mudanças serão necessárias em relação às práticas pedagógicas e metodologias, para

ocorrer um efetivo e eficaz uso deste dispositivo aplicado à educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as leituras realizadas para compor esse texto, os professores ainda não estão, em

sua maioria, preparados para utilizar as tecnologias digitais, valendo-se ainda de recursos

tradicionais para dialogar com os alunos na expectativa que eles aprendam, o que é um grande

desafio em uma geração que nasceu em meio a tecnologia e é fato que por consequência disso,

muitas crianças e jovens dominam as novas tecnologias bem melhor do que adultos ou mesmo os

professores.Por tanto, será necessário algum tempo para que essa geração de professores de

Estatística se capacite e passe a utilizar a informática como uma ferramenta facilitadora do ensino

da Estatística.

Assim, pode-se afirmar que nas mãos dos professores, com a frágil formação que possuem, os

tablets ainda não são utilizados em todo seu potencial. Como muito bem expõe Lima (2001, p. 15,

apud Radaelli, 2013), “para que a utilização de qualquer recurso contribua de maneira significativa

no processo de ensino e aprendizagem é preciso que o professor saiba utilizá-lo, portanto é

essencial que a ele seja oportunizado capacitação adequada”.

O estudo da estatística no Ensino Fundamental, através do uso do tablet, abre espaço para outros

estudos que objetivem incrementar o processo de ensino e de aprendizagem, seja por parte do

professor de matemática ou pelos professores de outras disciplinas que apresentem informações

fundamentadas em métodos estatísticos. Além de, claramente, esta ferramenta contribuir

ludicamente para que a estatística seja mais sedutora aos alunos nascidos nessa era digital,

tornando-a mais simpática e capaz de atrair o interesse do aluno para o estudo e aprendizado da

estatística. No entanto, é necessária a lembrança de que essa inclusão digital começa pelo
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