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Resumo: O presente trabalho trata da construção, manipulação e analise estatística de um banco de 
dados no ambiente do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e está 
vinculado ao projeto de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo de Educação Infantil (NEDI) da UFES que 
focaliza a Educação Infantil no Espírito Santo buscando mapear o cenário dos estudos já realizados e 
da atuação dos municípios nessa área. Na execusão do projeto  utilizou-se  o software estatístico 
SPSS for Windows, versão 16.0 e um computador Intel(R)Core(TM)2Duo CPU E4500@ 2200 GHz  
0.99GB de RAM. 
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INTRODUÇÃO 
 

A inserção da estatística como 
componente curricular dos cursos de formação 
profissional contribui de forma significativa 
para a construção de conhecimentos que 
ajudam na interpretação dos processos 
produtivos e em pesquisas cientificas, o que 
sugere a necessidade de uma pedagogia mais 
adequada à nova realidade que conjugue os 
conhecimentos teóricos da estatística com a 
sua aplicação nas diversas áreas de 
conhecimento. 

A utilização de softwares que fazem 
cálculos e que ajudam a analisar grandes 
quantidades de dados torna-se parceiros 
importantes nesse processo. Segundo Valente 
(1999), o uso do computador na educação 
objetiva a integração deste no processo de 
aprendizagem dos conceitos curriculares em 
todas as modalidades e níveis de ensino. O 
autor defende a necessidade do professor da 
disciplina curricular atentar para os potenciais 
do computador e ser capaz de alternar 
adequadamente atividades não informatizadas 
de ensino-aprendizagem e outras passíveis de 
realização via computador. Os professores de 
matemática e estatística podem valer-se dos 
softwares para realizar exercícios, introduzir 
conteúdos específicos e aprofundar conceitos, 
procurando proporcionar ao aluno novas 
oportunidades de aprendizagem, com a 
possibilidade de questionar seus resultados e 
interpretar o seu raciocínio. 
 No ensino da estatística as vantagens 
da utilização de softwares são inúmeras, pois 
são fontes de informação, auxiliam o processo 

de construção de conhecimentos, 
desenvolvem a autonomia, estimulam o 
raciocínio, potencializam a criatividade e 
reflexão das soluções encontradas e facilitam 
a manipulação e o processamento de grande 
quantidade de dados. 

Neste contexto foi proposto o trabalho 
de construção, manipulação e analise 
estatística de um banco de dados a ser 
montado para uma pesquisa realizada pelo 
Núcleo de Educação Infantil – NEDI- do 
Departamento de Educação da Universidade 
Federal do Espírito Santo, e que se encontra 
registrada junto a Gerência de Pesquisa do 
CEFETES, que consiste no mapeamento da 
Educação Infantil (EI) em todo o estado, 
através de um instrumento de pesquisa 
cuidadosamente elaborado por pesquisadores 
experientes em Educação Infantil. 

A proposta de estudar a Educação 
Infantil no cenário capixaba reúne profissionais 
atuantes em diferentes instituições e conta 
com o apoio do Núcleo de Educação Infantil – 
NEDI – e do Fórum de Educação Infantil do 
Espírito Santo. Também envolve o apoio das 
Secretarias Municipais de Educação através 
de suas equipes de Educação Infantil 
participantes do Fórum de Educação Infantil 
do Espírito Santo.  

O Software escolhido para ser 
utilizado no presente trabalho foi o SPSS for 
Windows, pela sua funcionalidade em todo o 
processo analítico.  

Com o SPSS, pode-se construir banco 
de dados de forma clara através de um 
recurso muito poderoso do software o, varible 
view, que permite criar variáveis com 
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informações agregadas que facilitam a sua 
utilização nas várias etapas de construção das  
informações. Com uma boa estruturação do 
banco de dados o software possibilita fazer 
cálculos estatísticos e gerar rapidamente 
informações para a tomada de decisão e 
apresentar os resultados com alta qualidade 
de tabulação, saídas gráficas e geração de 
relatórios. Os resultados das análises 
possibilitam descobrir fatos relevantes, 
tendências e rapidez na tomada de decisões.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na etapa de levantamento de dados 
realizado pelo NEDI, foram enviados cerca de 
80 questionários via mala direta para 
diferentes prefeituras, sendo que 41 
municípios responderam ao questionário. 

Durante a estruturação do banco de 
dados, foram observados que alguns 
municípios tiveram dificuldade de 
interpretação do questionário e não ajustaram 
as suas respostas ao modelo proposto no 
questionário. Para contornar esse problema 
foram feitas adaptações no modelo de banco 
de dados durante o processo de digitação das 
informações.  

Outro problema observado foi que 
alguns municípios não preencheram todo o 
questionário, deixando questões em branco, o 
que evidencia a falta de informação dos 
municípios quando se trata de  Educação 
Infantil.  
 

 
Figura 1 – Estruturação do banco de dados 
 
  A outra etapa do projeto constituiu-se 
na manipulação do banco de dados. Nesta 
etapa, alem dos arquivos estruturados na 
modelagem foram gerados novos arquivos 
através da operação “Marge files” e as 
informações foram geradas atendendo a 
solicitação dos pesquisadores do NEDI.  
  A figura a seguir ilustra um dos 
relatórios gráficos que foram gerados 

 

 
Figura 2 - Relatório gráfico gerado pelo SPSS 
 

CONCLUSÃO 
A modelagem, a alimentação e a 

manipulação de banco de dados com a 
utilização do software estatístico SPSS, tendo 
como fonte de informação o instrumento de 
pesquisa desenvolvido e aplicado junto aos 
municípios pelos pesquisadores do Núcleo de 
Educação Infantil da UFES, apresentou 
resultados relevantes, pois permitiu a 
construção de uma metodologia própria para o 
desenvolvimento de um banco de dados que 
possa fornecer suporte na busca de 
informações relevantes sobre a EI no Espírito 
Santo. 
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