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RESUMO 

 

No presente estudo buscamos compreender como se dá a efetivação do currículo com relação 

ao ensino de Probabilidade e Estatística nas escolas municipais de Valença-BA que ofertam 

os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano). Para tal, foram levantadas algumas 

questões, como: O que os PCNs (1998) e a BNCC (2018) orientam para o ensino de 

Estatística e da Probabilidade no Ensino Fundamental? Como é organizado o currículo das 

Escolas Municipais de Valença-BA para o Ensino de Estatística e da Probabilidade? O 

presente trabalho é caraterizado como uma pesquisa qualitativa e exploratória na qual foram 

utilizados procedimentos/instrumentos como, a análise documental da Proposta Municipal da 

Secretaria de Educação e aplicação de questionário junto aos professores que lecionam nos 

anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) na rede pública de ensino do em Valença-

Ba. A análise dos dados obtidos mostra que o processo de efetivação do currículo com relação 

ao Ensino de Probabilidade e Estatística se dá através dos níveis de objetivação do currículo 

proposto por Sacristán (2000), que se inicia com o currículo prescrito, ou seja, as orientações 

da Proposta Curricular Municipal. Posteriormente, perpassa pelo currículo moldado, realizado 

pelos professores através do planejamento e por fim, acontece o currículo ação, desenvolvido 

pelos professores através das aulas e das atividades aplicadas junto aos alunos. Concluímos 

através da análise que o Ensino de Probabilidade e Estatística é realizado de forma superficial, 

mesmo observando os esforços dos professores em abordar esses conteúdos em suas aulas. 

 

Palavras-chaves: Probabilidade e Estatística. Ensino Fundamental. Orientações Curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present study we seek to understand how curricular effectiveness is achieved in relation 

to the teaching of Probability and Statistics in the municipal schools of Valença-BA that offer 

the final years of Middle School (6º to 9º year). To that end, some questions were raised, such 

as: Are PCNs (1998) and BNCC (2018) orienting the teaching of Statistics and Probability in 

Elementary Education? How is the curriculum of the Municipal Schools of Valencia-BA for 

Teaching Statistics and Probability organized? The present work is characterized as a 

qualitative and exploratory research in which procedures / instruments such, as the 

documentary analysis of the Municipal Proposal of the Education Department and the 

application of a questionnaire were used with the teachers who taught in the final years of 

Middle School (6º to 9º year) in the public-school system of the in Valença-BA. The analysis 

of the obtained data shows that the curriculum implementation process in relation to 

Probability and Statistics Education occurs through the levels of objectification of the 

curriculum proposed by Sacristán (2000), which begins with the prescribed curriculum, that 

is, the orientations of the Municipal Curricular Proposal. Later, it goes through the molded 

curriculum, carried out by the teachers through the planning and, finally, happens the action 

curriculum, developed by the teachers through the classes and the activities applied to the 

students. We conclude from the analysis that the Teaching of Probability and Statistics is 

carried out in a superficial way, even observing the teachers' efforts to approach these 

contents in their classes. 

Keywords: Probability. Statistic. Middle School. Curricular Guidelines. 
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1. CAMINHOS PECORRIDOS: OS FATOS QUE DEFINIRAM AS MINHAS 

ESCOLHAS 

A minha relação com a Matemática não sei determinar quando surgiu. Durante a 

Educação Básica, mesmo sendo uma aluna dedicada aos estudos possuía dificuldades, como 

muitos alunos que estudam na Rede Pública de Ensino. Apesar disso, tive diversos 

professores que se dedicavam ao ensino, desenvolvendo assim minha admiração por essa 

categoria profissional, contribuindo significativamente para chegar aonde me encontro hoje. 

No último ano do Ensino Médio tive que escolher um curso de Ensino Superior, 

nesse momento, surgiram várias opções que incluíam Engenharia Ambiental, Agronomia, 

Nutrição, Gastronomia e a Licenciatura.  Mas alguns aspectos contribuíram para que eu 

escolhesse o curso de Licenciatura, entre eles: a convivência diária desde a infância com a 

minha tia Edileusa, professora do Ensino Infantil; a influência da prática pedagógica de 

professores que tive durante a Educação Básica, e dos meus colegas do curso de Agroecologia 

que diziam que eu seria professora, uma vez que, compreendiam os conteúdos a partir das 

minhas explicações durante os momentos de estudo.  

Nesse sentido, realizei algumas provas de vestibular e o ENEM. Obtive êxito nos 

seguintes cursos: Licenciatura em Letras na UNEB- Campus Santo Antônio de Jesus, Letras 

da FAZAG no município de Valença, Pedagogia na UNEB - Campus Valença. Porém, optei 

pelo curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Valença, realizando assim a 

minha matrícula, uma vez que tinha o desejo de estudar nessa instituição, bem como, seguir a 

carreira docente. 

Ao iniciar o curso percebi que vários conteúdos não faziam parte da bagagem dos 

meus conhecimentos, apesar de alguns serem abordados na Educação Básica. Senti-me 

desnorteada inicialmente devido às lacunas da minha formação, mas com ajuda dos 

professores e colegas fui superando a cada semestre. Ao cursar algumas disciplinas 

pedagógicas do curso, como Didática e Avaliação da Aprendizagem, comecei a entender o 

quão importante é o ato de ensinar e que devemos estar sempre atentos a nossa prática, a fim 

de melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao realizar os Estágios Supervisionados e ser bolsista do PIBID, compreendi na 

prática como se dá o processo de ensino. Esses momentos de vivência foram de grande 

relevância, pois tive um maior contato com meu local de atuação, a sala de aula, podendo 
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assim aplicar, quando possível, os conhecimentos adquiridos no decorrer da faculdade. Por 

diversas vezes me questionei se seria essa profissão que queria exercer e se estaria preparada 

para enfrentar as dificuldades envolvidas nessa carreira, mas observei que os resultados 

obtidos por essa profissão são bem mais reais que qualquer outro campo. 

Mesmo com tantas expectativas com relação à docência, no sexto semestre pensei 

em desistir de tudo mesmo após ter avançado no curso. Ao estudar a disciplina Fundamentos 

III mais uma vez me confrontei com minhas dificuldades com respeito aos conteúdos 

matemáticos, e a falta de tempo para estudar, contribuíram para minha reprovação na 

disciplina. Com isso, conclui que não seria capaz de terminar o curso e que não poderia 

lecionar devido as minhas dificuldades, pois entendia que para além da didática é necessário o 

conhecimento específico da Matemática. 

Durante esse momento foi notório o meu déficit com relação aos conteúdos 

relativos a Educação Básica, que incluía dificuldades em interpretar questões problemas, 

extrair informações de gráficos, além resolver cálculos probabilísticos. Ao cursar a disciplina 

Probabilidade e Estatística, durante algumas discussões através de materiais disponibilizados 

pela professora regente da disciplina que evidenciavam as dificuldades dos estudantes da 

Educação Básica relacionadas a esses temas matemáticos, percebi que minha situação não era 

isolada. 

Nesse sentido, surgiu o interesse de compreender como é dado o Ensino de 

Probabilidade e da Estatística, de que forma os professores abordam o mesmo na sala de aula, 

além de observar o que as propostas curriculares preveem para o Ensino desses conteúdos 

matemáticos, tendo em vista que os mesmos delimitam o que os alunos aprendem na sala de 

aula. Desta forma, conclui ser significativo pesquisar sobre o assunto, o tornando como objeto 

da minha pesquisa para elaboração do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Na seção a seguir, apresentamos a introdução ao tema, no qual serão explanados a 

justificativa, as indagações e objetivo deste estudo, além de realizar uma breve apresentação 

dos capítulos que compõe este trabalho. 
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2. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos se tornou cada vez mais necessário que os cidadãos sejam 

pessoas críticas e reflexivas com relação aos problemas que enfrentam em seu cotidiano, além 

de posicionar-se frente às discussões com respeito a assuntos sociais. Nessa perspectiva, 

Sacristán (2000) afirma que a escola através dos conteúdos e práticas recomendados pelos 

currículos, desenvolve a função de educar e socializar. Nesse sentido, espera-se que a mesma 

como instituição formadora contribua para que os alunos desenvolvam essas habilidades.  

Para tanto existem componentes curriculares de diversas áreas do conhecimento 

que auxiliam nessa construção, entre os quais destacamos os conteúdos matemáticos de 

Probabilidade e Estatística, que através dos processos de organização, tratamento, 

apresentação e interpretação de fenômenos, propiciam uma maior compreensão, por parte do 

aluno, da realidade que o cerca.   

Neste sentido, os PCNs afirmam que para o cidadão ser um sujeito atuante o 

mesmo precisa “saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 

estatisticamente, etc” (BRASIL, 1997, p.25). Desta forma, este documento oficial salienta a 

importância dos estudantes em possuir conhecimentos acerca dos conteúdos de Probabilidade 

e Estatística, tendo em vista que tais componentes contribuem para que os alunos 

compreendam o mundo que vivem. 

  Dentro dessa perspectiva, Silva (2014) destaca que no processo de ensino de 

Estatísticas e da Probabilidade o aluno deve ser sujeito ativo em todas as etapas, não havendo 

barreiras entre esses conteúdos, mas sim a integralização dos mesmos, sendo que o professor 

pode utilizar de recursos, como a contextualização e a tecnologia, que favorecem a integração 

conteúdo e da prática, contribuindo assim para o desenvolvimento de conhecimentos por parte 

do educando. 

Durante as experiências vivenciadas pela autora no âmbito acadêmico e sua 

trajetória na Educação Básica, como aluna e como estagiária, não foi possivel observar a 

abordagem de atividades relevantes por parte dos professores que levassem a construção de 

habilidades importantes tais como, disposição de dados em gráficos e tabelas, a utilização 

desses para a compreensão do cotidiano ou até mesmo a exploração de situações que 

envolvessem acasos e incertezas e a ocorrência de eventos aletórios. Assim, diante do 

exposto, buscamos neste trabalho responder a seguinte questão de pesquisa: 
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Como se dá a efetivação do currículo com relação ao ensino de Probabilidade 

e Estatística nas escolas municipais de Valença-Ba, que ofertam o Ensino Fundamental 

(Anos Finais)? 

A fim de obter dados para responder à questão principal da pesquisa, apresentamos as 

seguintes questões norteadoras: 

 O que os documentos oficiais, especificamente os PCNs (1998) e a BNCC (2018), 

orientam para o ensino de Estatística e da Probabilidade no Ensino Fundamental? 

 Como é organizado o currículo das Escolas Municipais de Valença-BA para o Ensino 

de Estatística e da Probabilidade? 

 

Diante dos questionamentos expostos, traçamos objetivos específicos, conforme os 

traduzimos a seguir: 

 Observar as orientações contidas nos documentos oficiais, especificamente os PCNs 

(1998) e a BNCC (2018), para o ensino de Estatística e da Probabilidade no Ensino 

Fundamental. 

 Compreender como se dá a organização do currículo das escolas municipais de 

Valença-BA para o ensino de Estatística e da Probabilidade. 

 Analisar como ocorre o processo de efetivação do currículo de matemática, em relação 

aos conteúdos de Estatística e Probabilidade, pelos professores. 

 

Assim, diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi compreender como 

se dá a efetivação do currículo com relação ao ensino de Probabilidade e Estatística nas 

escolas municipais de Valença-Ba, que ofertam o Ensino Fundamental (Anos Finais). 

Para isso, optamos por uma pesquisa de natureza predominante qualitativa e de caráter 

exploratório. Os dados foram produzidos atráves da análise documental da Proposta 

Curricular Municipal, somente a parte direcionada à matemática do Ensino Fundamental 

(Anos Finais), e da aplicação de um questionário destinado aos professores da rede pública 

municipal de Ensino contendo 08 (oito) questões divididas em abertas, fechadas e mistas.  

Assim, apresentados os questionamentos, as indagações e os objetivos que 

compõem essa pesquisa, descreveremos a seguir a estrutura do presente estudo. 

2.1 A ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 
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  Buscando uma melhor compreenssão do objeto desta pesquisa, organizamos este 

trabalho em 04 (quatro) capítulos que apresentamos a seguir. 

 No primeiro capítulo, intitulado Currículo, versamos  brevemente sobre a visão 

de currículo de alguns autores, afim de elucidar sobre o objeto desta pesquisa, além de 

apresentar os diferentes níveis de objetivação do currículo abordados por Sacrístan (2000). 

No segundo capítulo, intitulado O ensino da probabilidade e estatística nos 

documentos oficiais, fizemos uma apresentação e análise dos documentos oficiais, 

especificamente os PCNs (1998) e a BNCC (2018), trazendo a abordagem desses escritos com 

relação ao Ensino de Probabilidade e Estastística. 

No terceiro capítulo, intitulado O Ensino da Probabilidade e Estatística na 

Educação Básica, abordamos através de algumas produções científicas, publicadas entre 2008 

á 2018, aspectos que apontam a relevância do ensino da Probabilidade e Estatística na 

Educação Básica. 

No quarto capítulo, intitulado Caminhos metodológicos, abordamos a metodologia 

utilizada nesta investigação, considerando a natureza e o caráter da pesquisa, os locais, os 

sujeitos participantes, o procedimento e técnica para a produção de dados. 

 No quinto capítulo, intitulado Análise de dados, encontra-se análise dos dados 

que foram produzidos, bem como as intrepretações realizados a partir dos mesmos, para um 

melhor entendimento dos objetos analisados dividimos em duas seções. Na primeira seção, 

sob o título A organização do currículo das Escolas Municipais de Valença-BA para o Ensino 

de Probabilidade e Estatística, apresentamos o documento curricular na parte da área da 

matemática para o Ensino Fundamental (Anos Finais) e nossa interpretação à luz do 

referencial teórico.  

Na segunda seção, sob o título A efetivação das orientações curriculares do 

Ensino de Probabilidade e Estatística pelos professores das Escolas Municipais de Valença-

BA, a discussão é focada na análise dos questionários respondidos por 09 (nove) professores 

da rede pública municipal que lecionam no Ensino Fundamental (Anos Finais). E por fim, 

esta monografia é finalizada com a apresentação das conclusões acerca do estudo realizado. 

Assim, apresentamos a seguir algumas concepções acerca do currículo. 
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3. CURRÍCULO 

 O currículo é um componente importante para o ensino, o mesmo é utilizado pelos 

professores para organizar e desenvolver a aprendizagem escolar. Como essa pesquisa fará 

uma análise da proposta curricular efetivada pelo docente, torna- se relevante discutir algumas 

noções existentes de currículo. Desta forma, este capítulo abordará brevemente as concepções 

de alguns autores tais como: Sacristán (2000 e 2013); Silva (2013); Silva e Moreira (1994). 

 

3.1 CONCEPÇÕES E TIPOS DE CURRÍCULO  

 

O termo Currículo vem do latim Curriculum, que pela etimologia da palavra 

significa carreira, possui dois sentidos no idioma brasileiro o que designa as experiências 

profissionais e formação educacional, configurando-se o Curriculum Vitae e o outro se refere 

à construção da vida acadêmica do estudante, delimitando o que o mesmo deve aprender e em 

que ordem isso deve ocorrer (SACRISTRAN, 2013).  Contudo, esse termo no âmbito 

educacional é polissêmico, podendo designar a carreira acadêmica, que chamamos de 

Currículo Lattes ou concebido como documento que determina que conteúdos podem ser 

abordados, de que forma e porquê meios os alunos serão avaliados.    

Desta forma, acreditamos que não seja possível dar uma única concepção do que 

seria currículo, já que não é algo simples de ser entendido como geralmente é visto, mas sim 

um processo complexo, tornando-se assim objeto de pesquisas e discussões pelos 

considerados teóricos de currículo. Porém, abordaremos algumas concepções que nos darão 

uma ideia do tipo de modelo curricular adotado pela maioria dos sistemas de ensino da 

Educação Básica. 

Há evidências de que o currículo se tornou objeto de estudos e pesquisas 

inicialmente nos Estados Unidos em 1920, por consequência do crescente processo de 

industrialização e movimentos migratórios, que contribuíram para uma escolarização em 

massa e desta forma estimulou os administradores a desenvolver e experimentar os currículos 

(SILVA, 2013).  

Com interesse dos grandes proprietários na formação de pessoas para o trabalho 

industrial, um modelo curricular que ganhou destaque na época foi o currículo de Bobbitt 

“visto como processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e 

rigorosamente especificados e medidos” (SILVA, 2013, p.12). Este tipo de currículo foi 
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empregado pelas instituições escolares, docentes, alunos e outros profissionais da educação, 

considerando os estudantes como meros produtos de fábrica e tendo o currículo como 

reprodutor da cultura dominante (SILVA, 2013).  

Com o passar do tempo surgiram diversas e diferentes concepções acerca do 

currículo, que ampliou o modelo curricular de Bobbitt e outras que questionam esse tipo de 

currículo. Desta forma, surgem as teorias do currículo consideradas como, tradicionais, 

críticas e pós-críticas, tendo as mesmas enfoques distintos, porém ligadas as questões de 

poder. 

As teorias tradicionais dão ênfase ao “ensino, aprendizagem, avaliação, 

metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos” (SILVA, 2013, 

p.17).  Esse tipo curricular não se propõe questionar e discutir o porquê das escolhas dos 

conhecimentos abordados no âmbito e nem a estrutura social adotada pelos sistemas de 

ensino, sendo um objeto ideológico, considerada por Silva (2013, p. 30) como “teorias de 

aceitação, ajustes e adaptação”, ou seja, é utilizada como mecanismo para reproduzir e manter 

os ideais da sociedade capitalista. 

Em meio os movimentos sociais que ocorreram principalmente nos anos 60, que 

evidenciaram as inquietações e mudanças em diversas partes do mundo, surgem as teorias 

configuradas como críticas, que de acordo como Silva (2013, p. 30) “começam por colocar 

em questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais, [...] 

desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades sociais” (grifo do autor).  

Nesse sentido, se mostra claro a preocupação desse modelo curricular com as classes sociais, 

mostrando a necessidade da emancipação, conscientização das classes dominadas, os 

trabalhadores, que estão sujeitos a um currículo voltado aos interesses da burguesia.  

No que tange as teorias pós-críticas, propõe a construção do currículo capaz de 

entender, respeitar e aceitar as diversas culturas existentes, além de ampliar e aprofundar 

aspectos relacionados às teorias críticas, mostrando preocupação com as relações de poder e 

saber na escola. De acordo com Silva (2013, p. 149) é através das teorias pós-críticas que “o 

mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados na raça, na etnia, 

no gênero e na sexualidade”. Para, além disso, o autor, mediante as teorias críticas e pós-

críticas designa que  
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 O currículo é lugar, espaço, território. O currículo em relação de poder. O currículo 

é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, 

documento. O currículo é documento de identidade (idem, p.150). 

O currículo está entrelaçado pela ideologia, cultura e relações de poder. Segundo 

Moreira e Silva (1994) não há inocência e neutralidade no currículo, é através dele que se 

“transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares” (idem, p.8).  Desta forma, o currículo é um campo que 

contribui na manutenção de relações de poder, além da participação das mudanças sociais. 

As escolas adotam uma visão curricular influenciada em sua grande maioria pela 

teoria tradicional, a qual valoriza os seguintes aspectos abordados por Silva (2013) como, o 

ensino, aprendizagem, métodos, técnicas, avaliações e resultados. Desta forma, o currículo 

estrutura o processo de ensino-aprendizagem, que segundo Sacristán (2013) é por meio dele 

que irá determinar quais conteúdos serão abordados, estabelecendo níveis e exigências a cada 

etapa escolar e instituindo parâmetros para observar o progresso dos alunos a cada nível de 

escolaridade.  

Sendo um território tão complexo, há diferentes e diversos tipos de currículo. 

Alguns escritores fazem abordagem dessas diferenciações, por exemplo, Sacristán (2000) 

disserta sobre um modelo de desenvolvimento curricular de caráter processual, que se 

constitui de fases que interagem entre si de forma recíproca e circular, apesar do mesmo ser 

apresentado de forma linear (conforme figura 1). 

Figura 1- A objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento. 

                                                                 

Fonte: Sacristán, 2000, p.115.                      
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Os documentos curriculares elaborados de forma democrática e participativa ou 

não pelos órgãos competentes de Educação são caracterizados como currículo prescrito, pois 

tem a função de prescrever ou orientar previamente como deve ser seu conteúdo, sua 

organização, principalmente na escolaridade obrigatória, sendo uma referência para 

elaboração de materiais, guias e entre outros (SACRISTAN, 2000, grifo nosso).  

Pela generalização do currículo prescrito que se torna insuficiente na orientação 

da pratica educativa, o currículo apresentado aos professores é o que deverá norteá-los 

através de materiais curriculares elaborados por especialistas, o que inclui o livro didático 

(SACRISTAN, 2000, grifo nosso).  

Já o currículo moldado abordado por Sacristán (2000) é resultado da 

interpretação do professor, seja do currículo prescrito ou do apresentado, sendo ele o agente 

mediador que seleciona os conteúdos necessários para a formação dos estudantes, elaborando 

de forma conjunta ou individual seu plano de trabalho. 

No que refere ao que se pratica na realidade escolar é configurado o currículo em 

ação, ou seja, aquilo que é praticado pelo professor juntamente com seus alunos, Sacristán 

(2000) o define como sendo tudo que se aplica ao processo de ensino aprendizagem 

desenvolvido no âmbito escolar.  “O significado da prática e do currículo na ação pode ser 

analisado a partir das atividades que preenchem o tempo no qual transcorre a vida escolar [...] 

e em como se relacionam umas tarefas com as outras” (idem, p. 207). 

O currículo realizado é aquele que por consequência da prática docente produz 

efeitos nos estudantes, sendo eles “complexos dos mais diversos tipos: cognitivo, afetivo, 

social, moral, etc. [...] são observados por serem considerados ‘rendimentos’ valiosos e 

proeminentes do sistema ou métodos pedagógicos” (SACRISTÁN, 2000, p. 106). 

E por fim, o currículo avaliado, como nome já sugere, é aquele exigido pelo 

sistema educacional e que tem a função, por meio de avaliações, de quantificar e nivelar o 

aprendizado dos alunos, estabelecendo critérios para a prática do professor (SACRISTÁN, 

2000). 

Nesses níveis de objetivação do currículo é possível observar que o mesmo é 

desenvolvido diretamente através das ações dos professores, e ao organizar e elaborar as 

propostas curriculares os mesmos são influenciados por diversos fatores como, por exemplo, 
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propósitos do Estado, os anseios da comunidade, dos alunos e seus familiares. Sendo que 

essas escolhas voltadas para o currículo, mesmo realizadas de forma inconsciente, não são 

neutras.  

Nesse sentido, Pires (2004) destaca a importância da participação efetiva dos 

professores na construção das propostas e que cada escola deve determinar o que será 

implementado em seu currículo de acordo com a sua realidade. A autora ainda salienta que as 

propostas curriculares ao serem elaboradas devem ser levadas em consideração à diversidade 

e as particularidades de cada região em consonância com os princípios gerais dos documentos 

nacionais.  

Levando em consideração o exposto acima e tendo como objetivo deste estudo 

compreender como se dá a efetivação do currículo com relação ao Ensino de Probabilidade e 

Estatística nas escolas municipais de Valença-Ba, que ofertam o Ensino Fundamental (Anos 

Finais) é importante demarcar que nossa pesquisa se baseará especificamente nos níveis de 

objetivação, o currículo prescrito, currículo moldado e o currículo em ação, uma vez que 

nos debruçaremos na apresentação e análise dos documentos curriculares nacionais, a saber, 

PCNs (1998) e a BNCC (2018) e as orientações curriculares do município de Valença-Bahia, 

bem como uma análise detalhada dos questionários respondidos pelos professores do Ensino 

Fundamental Anos Finais das Escolas Municipais. 

Uma vez, apresentada algumas concepções de currículo, apresentaremos a seguir 

o que os PCNs (1998) e BNCC (2018) orientam para o ensino de Probabilidade e Estatística, 

no Ensino Fundamental (Anos Finais).  
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4. O ENSINO DA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA NOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS 

Ao considerar algumas concepções existentes do currículo, apresentaremos a 

seguir como é realizada a abordagem do ensino da Probabilidade e Estatística nas propostas 

curriculares nacionais para o 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tendo em vista que esses 

documentos são norteadores na elaboração dos currículos pedagógicos das escolas. Neste 

sentido, analisaremos os PCNs (1998) que até então era o principal referencial consultivo 

nacional, que abordava sugestões para as instituições educadoras na elaboração de seus 

currículos. E a BNCC, homologada pelo MEC em 2017 para o Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental e implementada pelas escolas a partir de 2018, sendo utilizada como referência 

obrigatória na construção dos currículos e os PPP das redes de ensino estaduais e municipais. 

 A princípio faremos uma breve apresentação dos documentos escolhidos, 

posteriormente destacaremos a abordagem sugerida por eles, dos conteúdos da Probabilidade 

e Estatística no Ensino Fundamental (Anos Finais), além de apontar as similaridades e 

diferenças destas propostas curriculares a nível nacional. 

 

4.1. PARAMÊTROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNs) PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Os PCNs são frutos das discussões de professores e especialistas em Educação, 

que analisaram as propostas curriculares de alguns estados brasileiros, como Santa Catarina, 

Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A elaboração desses documentos oficiais 

tem início no ano de 1995, ao final desse mesmo ano a primeira versão ficou pronta e no 

início de 1996 é distribuída a diversos professores e especialistas em Educação e áreas afins, 

para que os mesmos realizassem seus pareceres, apontassem falhas e contribuíssem dando 

sugestões para melhoria dos Parâmetros (ROTUNNO, 2007).  

Com a aprovação da LDB
1
 pelo Congresso no final de 1996, a criação dos PCNs 

ganha destaque. A lei enfatiza no art. 9º, inciso IV, a responsabilidade da União, com a 

participação dos Estados e Municípios na elaboração de diretrizes aptas a nortear os currículos 

e conteúdos mínimos, afim de que todos os cidadãos tenham uma formação básica comum. 

                                                 
1
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, essa lei estabelece as diretrizes e base da Educação Nacional. 
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Desta forma, esses documentos tornaram-se importantes, sendo considerados uma referência 

nacional para o Ensino Fundamental e Médio. 

Assim, a sua elaboração foi extremamente relevante, pois além de contribuir na 

construção da unidade escolar, eles buscavam a garantia de direitos como “o respeito à 

diversidade, que é marca cultural do país, por meio de adaptações que integrem as diferentes 

dimensões da prática educacional” (BRASIL, 1998a, p.50). Com isso, visavam à orientação e 

implementação de políticas que melhorassem a qualidade de ensino, além da socialização de 

discussões, pesquisas e recomendações, para que ocorressem reflexões sobre as demandas do 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998a). 

Deste modo, buscavam estabelecer em diversas esferas “referenciais a partir dos 

quais a educação pudesse atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania” 

(BRASIL, 1998a, p. 50). Nessa perspectiva, esse referencial nacional não se caracterizava 

como  

um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobreporia à competência dos 

estados e municípios, à diversidade política e cultural das múltiplas regiões do país 

ou à autonomia de professores e equipes pedagógicas” (BRASIL, 1998a, p. 50).  

Sendo assim, os Estados e Municípios teriam autonomia para criarem suas 

próprias propostas curriculares que visassem as necessidades sociais e culturais desses jovens, 

para que os mesmos viessem a ter uma educação igualitária, sendo sujeitos ativos na sua 

formação.  

Com isso, os PCNs propuseram objetivos gerais para o Ensino Fundamental que 

orientassem a delimitação de áreas e temas que fossem abordados nesse nível escolar, assim 

almejavam que os alunos fossem capazes de  

 compreender a cidadania como participação social e política[...];  

 posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais[...]; 

 conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais[...]; 

 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações[...]; 

 perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente[...]; 

 desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de 

conhecimento e no exercício da cidadania; 

 conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 
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 utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;  

  saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

 questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação (BRASIL, 1998a, 55-6). 

Levando em consideração o caráter consultivo dos PCNs, os objetos apresentados 

acima, se configuram apenas como referenciais, deste modo os âmbitos municipais e 

estaduais ao desenvolverem suas metas e diretrizes com relação ao Ensino Fundamental 

deveriam se ater às especificidades de cada região, ampliando ou reduzindo as habilidades 

propostas pelos PCNs que alunos deveriam alcançar.  

Esses orientadores curriculares foram produzidos e publicados em partes, 

divididos em três documentos para os seguintes níveis escolares: Ensino Fundamental (1º e 2º 

ciclo), Ensino Fundamental (3º e 4º ciclo) e Ensino Médio, sendo publicados em 1997, 1998 e 

em 1999 respectivamente. 

O documento referente ao Ensino Fundamental Anos Iniciais, 1º e 2º ciclo  (1ª a 4ª 

série, conhecidos atualmente como 2º ao 5º ano) é constituído por 10 volumes composto por: 

Introdução aos PCNs; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; Geografia; 

História; Artes; Educação Física; Apresentação dos Temas Transversais, envolvendo questões 

sociais como: Ética; Meio Ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Já para 

o Ensino Fundamental Anos Finais, 3º e 4º ciclo (5ª a 8ª série, compreendidos atualmente 

como 6º ao 9º ano), possuem uma composição similar ao documento anterior, se 

diferenciando pela inclusão do volume relacionado a Língua Estrangeira. 

Sendo que para cada área de conhecimento e temas citados acima há um 

documento específico, no qual é apresentado uma análise do ensino, a relevância dos objetos 

na formação do aluno no Ensino Fundamental, além de propor os objetivos, conteúdos, 

avaliação e didáticas para esse nível escolar (BRASIL, 1998b). 

Com relação a área da Matemática os conteúdos matemáticos que os PCNs 

propuseram para Ensino Fundamental, se dividem em grandes blocos, sendo eles:  Números e 

Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento de Informação, sendo 

definidos para cada bloco os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. Com esta 
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organização, se objetivava construir uma prática que favorecesse o acesso dos alunos ao 

conhecimento matemático para que eles pudessem se inserir no mundo do trabalho e nas 

relações existentes no meio em que vivem (BRASIL, 1998a). O documento ainda destaca que 

devido a Matemática está presente no cotidiano dos alunos, a mesma deve ter significado 

dentro da sala de aula, fugindo da mecanização de procedimentos e tendo a resolução de 

problemas como uma das atividades a ser desenvolvida em sala. 

Após apresentarmos uma análise inicial acerca dos PCNs, abordaremos a seguir o 

bloco matemático “Tratamento da Informação”, observando o que o referencial propõe para o 

Ensino da Probabilidade e Estatística no 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

4.1.1 PCN e o Ensino da Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamental Anos Finais 

(6º ao 9º ano) 

 

Como citado na seção anterior, o bloco Tratamento de Informação é um dos 

componentes curriculares da área de Matemática que abrange noções de Estatística, 

Probabilidade e Princípio Multiplicativo , o qual foi criado para atender “demanda social e por 

sua constante utilização na sociedade atual, pela necessidade de o indivíduo compreender as 

informações veiculadas, tomar decisões e fazer previsões que influenciam sua vida pessoal e 

em comunidade” (LOPES, 1999, p. 10). 

Vale ressaltar que os conteúdos de Estatística e Probabilidade que são o nosso 

enfoque neste trabalho, foram incluídos no currículo do Ensino Fundamental somente em 

1997 com a criação dos PCNs. A inclusão dos conteúdos Estatística e Probabilidade no 

currículo do Ensino Fundamental é justificado pelos PCNs (1998) como temas que permitem 

aos alunos analisarem as informações obtidas em seu cotidiano, utilizando tais conhecimentos 

ao lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos, pois os mesmos se caracterizam como 

importantes para o exercício da cidadania. 

Dentro dessa perspectiva, o ensino da Probabilidade e Estatística segundo os 

PCNs não devem está voltado para definir termos e fórmulas. A proposta para o ensino desses 

conteúdos é que os mesmos sejam vistos pelos alunos desde o 1º ciclo, e nos níveis escolares 

posteriores a compreensão dos conteúdos fossem se ampliando. Para Rottuno (2007) este tipo 

de ensino adotado pelos PCNs é chamado de “ensino espiral”, pois se acredita que desta 
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forma o aluno irá aprofundar e revisar o conteúdo, e assim fortalecendo as suas habilidades e 

competências. 

Desta forma a proposta para o ensino no 3º e 4º ciclo, que atualmente corresponde 

o 6º ao 9º ano, com relação ao Tratamento de Informações é o aprofundamento dos temas, 

esta etapa se diferencia das outras pela “ênfase que é dada as conexões entre os saberes 

matemáticos já desenvolvidos” (ANJOS, 2017, p. 58). Os conteúdos que compõe esse bloco 

possuem uma versatilidade ao estabelecer relações com outros temas, além dos matemáticos, 

os quais estimulem o interesse dos alunos e que estejam presentes no cotidiano deles. 

Assim, para o ensino de Estatística o documento almejava que além da construção 

de procedimentos que auxiliem na coleta, organização e análise de dados, os alunos pudessem 

calcular medidas estatísticas (moda, média e mediana). E para o ensino da Probabilidade, a 

finalidade era que os alunos percebessem que alguns acontecimentos são aleatórios, 

explorando noções de acaso e incerteza em situações em que eles próprios realizassem 

experimentos e observassem os eventos (BRASIL, 1998b). 

Além disso, abordavam de forma detalhada os objetivos e conteúdos do bloco 

Tratamento de Informação, que tinha como intuito desenvolver nos alunos o raciocínio 

Estatístico, Probabilístico e Combinatório, explorando situações de aprendizagem que 

contribuíssem para esse desenvolvimento.  

 Assim sendo, os objetivos para os 6º e 7º ano são 

 Coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e 

gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados 

organizados em representações matemáticas diversas;  

 Resolver situações-problema que envolva o raciocínio combinatório e a 

determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio 

de uma razão (BRASIL, 1998b, p. 65). 

 

 Em vista disso, para alcançarem os objetivos, os conteúdos propostos a serem 

abordados nesse nível escolar são 

 Coleta, organização de dados e utilização de recursos visuais adequados 

(fluxogramas, tabelas e gráficos) para sintetizá-los, comunicá-los e permitir a 

elaboração de conclusões.   

 Leitura e interpretação de dados expressos em tabelas e gráficos.  

 Compreensão do significado da média aritmética como um indicador da 

tendência de uma pesquisa de dados.  

 Representação e contagem dos casos possíveis em situações combinatórias. 

 Construção do espaço amostral e indicação da possibilidade de sucesso de um 

evento pelo uso de uma razão (BRASIL, 1998b, p. 74). 
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Com relação ao 8º e 9º ano do Ensino Fundamental os PCNs propõe os seguintes 

objetivos: 

 
 Construir tabelas de frequência e representar graficamente dados estatísticos, 

utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura, 

análise, interpretação de informações apresentadas em tabelas e gráficos;  

 Construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o princípio 

multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um 

dos eventos (BRASIL, 1998b, p. 82). 

 

Nesse sentido, os conteúdos propostos incluíam a  

 Leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de colunas, de setores, 

histogramas e polígonos de frequência.  

 Organização de dados e construção de recursos visuais adequados como 

gráficos (de colunas, de setores, histogramas e polígonos de frequência) para 

apresentar globalmente os dados, destacar aspectos relevantes, sintetizar 

informações e permitir a elaboração de inferências.  

 Compreensão de termos como frequência, frequência relativa, amostra de uma 

população para interpretar informações de uma pesquisa.  

 Distribuição das frequências de uma variável de uma pesquisa em classes de 

modo a resumir os dados com um grau de precisão razoável.  

 Obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa (média, moda e 

mediana), compreendendo seus significados para fazer inferências.  

 Construção do espaço amostral utilizando o princípio multiplicativo e indicação 

da probabilidade de um evento por meio de uma razão.  

 Elaboração de experimentos e simulações para estimar probabilidades e 

verificar probabilidades previstas (BRASIL, 1998b, p. 90). 

 

 Então observamos que no 6º e 7 º ano o Ensino de Estatística e da 

Probabilidade tem caráter exploratório, o que envolve a construção e compreensão de dados 

dispostos em diversas linguagens, além disso é evidente a integração desses dois temas. Já no 

8º e 9º ano para que o ensino se ampliasse, são tomados conceitos possivelmente apresentados 

anteriormente aos alunos, trazendo novos significados, assim possibilitando o 

desenvolvimento de técnicas que embasem a construção de opiniões sobre diferentes temas. 

 Para o desenvolvimento dessas habilidades os PCNs sugerem a leitura e 

discussões das informações dos meios de comunicação, além da utilização de equipamentos 

eletrônicos que auxiliem no processo de ensino. É importante que os professores abordem 

temas de interesse dos alunos, mostrando a aplicabilidade desses conteúdos no dia-a-dia, 

tornando assim mais relevante para os mesmos. 

 Tendo em vista a implementação da BNCC nas escolas a partir de 2018, e o 

caráter obrigatório deste documento na construção do currículo atualmente, na seção seguinte 

faremos uma breve apresentação destacando as etapas de construção, características 

importantes e em seguida uma análise acerca da abordagem que o mesmo faz com relação ao 

ensino dos conteúdos da Probabilidade e Estatística. 
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4.2 PROPOSTA CURRICULAR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Alguns suportes legais destacam a necessidade de um documento que 

orientasse a formulação dos currículos nas redes de ensino brasileiras públicas e privadas, por 

exemplo a CF desde a década de 80, já evidenciava no artigo 210° a necessidade de 

estabelecer conteúdos mínimos para a Educação Básica, além de uma formação de base 

comum. A LDB também enfatiza essa necessidade no artigo 27º “os currículos da educação 

infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, [...]”, por 

consequência a DCN também salienta essa necessidade dando a definição da Base Comum 

Curricular, além do PNE que em suas metas
2
 também estabelece estratégicas para instituir 

uma base. 

Em vista disso, o MEC apresentou em 16 de outubro de 2015 um documento 

preliminar da BNCC. Antes de ser aprovado em dezembro de 2017 pelo CNE e homologado 

pelo MEC (parte do documento referente a Educação Infantil e Ensino Fundamental), em sua 

primeira versão foi realizada uma consulta pública que recebeu 12 milhões de colaborações de 

diferentes segmentos da Educação, sendo sistematizadas por pesquisadores da Universidade 

de Brasília (UnB) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a partir 

deste relatório foi produzida uma segunda versão (BRASIL, 2018).  

Com essa nova versão, em maio de 2016 foram realizadas discussões em 

“seminários realizados pelas Secretarias Estaduais de Educação em todas as Unidades da 

Federação, sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)” (BRASIL, 2018, p.5), 

os quais contaram com a participação de professores, gestores e entidades de Educação e os 

resultados obtidos por essa consulta pública foram sistematizados e organizados em um 

relatório produzido pelo grupo de trabalho formado pelo Consed e Undime, a partir da análise 

da UnB (BRASIL, 2018). Após as contribuições de professores e especialistas e associações 

                                                 
2
META 2- Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 

anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE (MEC, 2014); 

META 3- Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento) (MEC, 2014); 

META 7- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb. 
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científicas, em abril de 2017 foi entregue a terceira e última versão do documento (BRASIL, 

2018). 

Após a aprovação e homologação da BNCC, o MEC estabeleceu o prazo de dois 

anos para que os estados e municípios brasileiros adequem seus currículos a este novo guia, 

para isso o mesmo disponibilizou apoio técnico através de materiais de apoio para as 

secretárias de Educação, gestores estaduais e municipais implementarem a base nas escolas de 

todo Brasil. 

 A BNCC em seu texto o define como  

 um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p.7). 

 Nessa perspectiva, a BNCC é “uma referência nacional para a formulação dos 

currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares” (BRASIL, 2018, p.8). 

Além de contribuir no “alinhamento de outras políticas públicas e ações, visando a superação 

da fragmentação das políticas educacionais [...] e o fortalecimento do regime de colaboração 

entre as esferas do governo” (BRASIL, 2018, p.8). 

Diferente dos PCNs a BNCC é composta por um único documento que abrange 

toda Educação Básica, essa proposta  curricular tangência o objetivo de garantir uma 

educação de qualidade para crianças, adolescentes e jovens, estabelecendo medidas que 

garantam a equidade, diminuição das desigualdades sociais, levando em conta as 

singularidades e diversidades e que o aluno seja ativo no seu processo de formação, 

adquirindo conhecimentos que façam sentido para o seu cotidiano. Em vista disso, os estados 

e municípios devem elaborar seu currículo considerando o que a base estabelece como 

essencial e obrigatório para o ensino, incluindo conhecimentos regionais que compreendem 

como sendo pertinentes. 

A BNCC estabelece dez competências
3
 gerais que os estudantes devem 

desenvolver ao decorrer da Educação Básica (o que difere dos Parâmetros que estabeleceram 

objetivos gerais para cada nível escolar), ao instaurar essas competências os elaboradores 

                                                 
3
 Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p.8). 
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desse documento visam a “construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades 

e na formação de atitudes e valores” (BRASIL, 2018, p.9). 

Deste modo para o Ensino Fundamental o documento está organizado em cinco 

áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares:  

 Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa; 

 Matemática: Matemática; 

 Ciências Naturais: Ciências; 

 Ciências Humanas: Geografia e História; 

 Ensino Religioso: Ensino Religioso. 

Sendo que, para cada área de conhecimento há competências especificas, o 

mesmo ocorre para os componentes curriculares. Na apresentação das áreas de 

conhecimentos, os textos abordam o papel de cada área na formação integral dos alunos, 

dando destaque as particularidades, levando em consideração as características e 

especificidades de cada estudante e as demandas de cada fase de escolarização (BRASIL, 

2018). 

Em consonância com os PCNs, a BNCC salienta a importância do conhecimento 

matemático para formação dos alunos como cidadãos críticos. O documento orienta que os 

campos da Matemática se articulem entre si no Ensino Fundamental, garantindo que os alunos 

relacionem os conceitos, propriedades e representações ao mundo real (BRASIL, 2018). O 

letramento matemático é considerado como importante no processo de ensino da Matemática  

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do 

letramento matemático, definido como as competências e habilidades de 

raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a 

favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 

problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, 

fatos e ferramentas matemáticas (BRASIL, 2018, p.222, grifo do autor). 

Segundo a BNCC é a partir do letramento que os alunos vão reconhecer que os 

conhecimentos matemáticos são ferramentas fundamentais para compreender e atuar  no seu 

cotidiano percebendo “o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece 

o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso 

(fruição)” (BNCC, 2018, p.222). 

Para o desenvolvimento dessas habilidades a BNCC aponta a resolução de 

problemas, a investigação, desenvolvimento de projetos e a modelagem como processos 
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matemáticos que contribuem efetivamente para o processo de aprendizagem (BRASIL, 2018). 

Este referencial elenca nove competências específicas que se articulam com as gerais que 

devem ser garantidas pelos componentes curriculares, que inclui alguns aspectos como, 

utilizar conhecimentos matemáticos como recurso para compreender e atuar no cotidiano do 

alunos, o desenvolvimento do raciocínio lógico; estabelecer relações com outras áreas de 

conhecimento; usar de diferentes linguagens e ferramentas matemáticas para resolução de 

problemas e aplicar a Matemática de forma crítica em diferentes contextos sociais e 

fenômenos naturais (BNCC, 2018). 

Dentro dessa perspectiva, a base divide a área da Matemática em cinco unidades 

temáticas que estão correlacionadas, as quais orientam habilidades que devem ser 

desenvolvidas ao decorrer do Ensino Fundamental (BNCC, 2018), sendo elas: Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e a Probabilidade e Estatística. A base salienta que 

os elaboradores ao construir seus currículos e propostas pedagógicas devam se atentar para 

que as habilidades de um determinado objeto de conhecimento se articulem com outras áreas, 

estabelecendo o mesmo para unidades temáticas (BNCC, 2018).   

Como a ênfase desse trabalho é a última área citada acima, ressaltaremos a seguir 

o que este documento norteia sobre o Ensino da Probabilidade e Estatística no 6º ao 9º ano. 

 

4.2.1 BNCC e o Ensino da Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamental Anos 

Finais (6º ao 9º ano) 

 

 Na unidade Probabilidade e Estatística a BNCC estabelece que o ensino deve 

está voltado ao estudo de “incertezas e o tratamento de dados” (BNCC, 2018, p. 274). Assim 

como os PCNs, a base justifica que o ensino desses conteúdos devem contribuir com a 

formação dos alunos como cidadãos críticos, pois a partir do desenvolvimento de habilidades 

que visem “coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de 

contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões 

adequadas” (BNCC, 2018, p.274). 

Em conformidade com os Parâmetros Curriculares, a BNCC recomenda que no 

Ensino Fundamental os conteúdos matemáticos sejam abordados de forma progressiva, sendo 

que do 6º ao 9º ano ocorra a ampliação e aprofundamento dos temas. Nesse sentido a proposta 

para o ensino de noções de Probabilidade sejam aplicadas atividades que envolvam 
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experimentos aleatórios e a comparação dos resultados com a teoria, além disto o 

aperfeiçoamento de conhecimentos que abrange problemas de contagem (BNCC, 2018). 

Com relação as noções de Estatística, esse documento sugere a importância dos 

alunos realizarem pesquisa estatística descritiva sobre temas de interesses próprios, e assim 

possam elaborar relatórios que incluam medidas de tendência central, gráficos e tabelas, além 

da “definição de questões relevantes e da população a ser pesquisada, a decisão sobre a 

necessidade ou não de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos por 

meio de uma adequada técnica de amostragem” (BNCC, 2018, p. 275). 

 Para tanto a BNCC apesar de algumas metodologias estarem implícitas nas 

habilidades a ser desenvolvidas a cada etapa de ensino, o documento deixa a cargo dos 

professores escolherem as que sejam relevantes levando em consideração as especificidades 

de seu público. Em vista disso, a BNCC esclarece que a forma como agrupou os objetos de 

conhecimento e as habilidades tem um intuito de facilitar o entendimento e não como padrão 

obrigatório a ser seguido. Contudo para cada ano da escolarização no Ensino Fundamental a 

base estabelece conteúdos e objetivos a serem alcançados, conforme Tabela 2 (Anexo A).  

Tendo em vista que os estudantes convivem em uma sociedade que o uso de 

tecnologias contribui significamente em atividades do cotidiano, a BNCC propõe a utilização 

de ferramentas como, calculadoras e planilhas eletrônicas, vistos que as mesmas auxiliam na 

avaliação e comparação de resultados, na elaboração de gráficos e cálculos das medidas de 

tendência central (BNCC, 2018). Além disso, esta referência considera que abordar temas do 

cotidiano dos alunos é relevante para que os mesmos sejam capazes de entender e emitir 

opiniões sobre sua realidade. 

Após a descrição das principais características desses documentos curriculares, a 

seguir apresentaremos algumas semelhanças e diferenças na perspectiva dos autores entre os 

PCNs e a BNCC, dando ênfase ao Ensino da Probabilidade e Estatística. 

4.3 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DOS PCNs E DA BNCC  

Os documentos oficiais abordados acima, PCNs e a BNCC, mesmo tendo caráter 

diferente, sendo o primeiro consultivo e o segundo normativo, trazem em seu texto a intenção 

de satisfazer a necessidade de uma Educação igualitária, em que todos venham ter acesso ao 

um conteúdo mínimo. Ambos foram objetos de grande discussão nos seus processos de 
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implementação, sendo que o primeiro em sua construção contou com a participação de 

especialista em áreas afins de conhecimento, docentes, e o segundo além das contribuições 

desses componentes já citados, foi exposto à consulta pública. 

Ainda percebemos que esses documentos possuem similaridades, dentre as quais 

podemos destacar: a separação por áreas de conhecimentos; abordagem de temas transversais 

(PCNs) e integradores (BNCC); os mesmos são compostos por objetivos/competências gerais 

que devem ser desenvolvidos em cada etapa da Educação Básica e específicos para cada 

componente curricular.  Além disso, destacam em seu texto a importância da Matemática na 

formação do aluno, sendo uma ferramenta relevante para as ciências e diversos campos da 

sociedade. 

Entretanto, há dissensos entre eles tais como: os PCNs são compostos por vários 

documentos que trazem em seu texto orientações para cada área do conhecimento e etapa da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), já a BNCC aborda em 

um único documento para todas as áreas e para cada nível de escolaridade básica. A 

nomenclatura utilizada por eles também se diferencia, enquanto os Parâmetros consideram os 

conteúdos como blocos de conhecimentos, a Base os nomeia como eixos de conhecimento. 

Com relação à proposta dos PCNs e da BNCC para o Ensino da Probabilidade e 

Estatística, ambos os documentos defendem a importância da abordagem desses conteúdos 

desde as séries iniciais e que a cada nível escolar ocorra o aprofundamento desses 

componentes a partir das noções concebidas pelos alunos. Eles acreditam que desta forma os 

discentes serão capazes de compreender e se posicionar criticamente frente aos problemas 

enfrentados pela sociedade, já que os mesmos são expostos diariamente às informações que 

precisam ser compreendidas por meio de análises críticas. 

Outro fator a destacar é como esses conteúdos são apresentados, nos PCNs os 

assuntos matemáticos referentes à Probabilidade e Estatística são incluídos no bloco 

Tratamento de Informações juntamente com as noções de Combinatória, no qual os objetivos 

e conteúdos são determinados para cada ciclo que abrange anos escolares distintos, sendo que 

na BNCC eles são abordados como uma unidade temática, e para cada etapa de escolarização 

são definidos conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas. Percebemos assim, que é dada 

mais ênfase a esses conteúdos, mostrando dessa maneira a relevância do ensino destes 

assuntos matemáticos desde o ensino fundamental. 
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Tanto os PCNs quanto a BNCC salientam que os conteúdos de Probabilidade e 

Estatística ao serem apresentados na sala de aula envolvam temas voltados ao cotidiano dos 

alunos, possibilitando o desenvolvimento do senso crítico para que possam formular suas 

próprias opiniões e atuarem de forma ativa nos meios sociais os quais fazem parte. 

Após apresentarmos o que os PCNs e a BNCC orientam para o Ensino de 

Probabilidade e Estatística, apresentamos a seguir, a partir de algumas produções científicas a 

importância do Ensino de Probabilidade Estatística na Educação Básica. 
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5. O ENSINO DA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

 Após apresentarmos as orientações curriculares para a abordagem do ensino da 

Probabilidade e Estatística para o 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental nos documentos 

oficiais, PCN (1998) e BNCC (2018), a seguir evidenciaremos através de algumas produções 

científicas, publicadas entre 2008 á 2018, aspectos que apontam a relevância do ensino da 

Probabilidade e Estatística desde o Ensino Fundamental Anos Iniciais ao Ensino Médio. 

Realizamos este levantamento utilizamos as palavras chaves, a saber: ensino, importância, 

probabilidade e estatística. 

5.1 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 

 

 Com a inclusão dos conteúdos da Probabilidade e Estatísticas nas instituições 

que ofertam a Educação Básica, houve um crescimento nas pesquisas tendo como objeto de 

estudo o ensino desses conteúdos, e diversos pesquisadores publicam suas produções com 

intuito de evidenciar a relevância dessa temática.  

A autora Lopes (2008) em seu artigo intitulado O Ensino da Estatística e da 

Probabiliddae na Educação Básica e da Formação dos Professores, buscou tratar sobre a 

importância do ensino-aprendizagem da estatística e probabilidade na Educação Básica, 

promovendo uma discussão relativa a inserçaõ desses conteúdos nos anos iniciais e as 

relações e/ou implicações existentes na formação dos docentes que lecionam nessa etapa 

escolar. Com um aporte teórico a mesma justifica que o ensino de probabilidade e estatística é 

relevante dado que estamos inseridos em um mundo, o qual o acesso as questões enconômicas 

e sociais se dar, em sua maioria, atráves de informações dispostas em tabelas e gráficos e 

indices que são comparados e analisados a fim de defender ideias.  

Nesse sentido, a autora defende o ensino de probablidade e estatística desde os 

primeiros anos do ensino fundamental, pois possibilitará que o aluno venha exercicitar sua 

cidadania, podendo analisar de maneira crítica os dados e índices apresentados a ele em seu 

cotidiano. Para, além disso, a mesma considera que não seja suficiente que os alunos somente 

entendam os indices estatísticos, como taxa de inflação, crescimento populacional, mas sim, 

que analise, relacione, questione e pondere os dados que são expostos a eles. 
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No artigo intitulado O Ensino de Estatística e Probabilidade na Educação 

Básica: Atividade e projetos gerados a partir de pesquisas de mestrado profissional de 

autoria de Souza et al.(2013) buscou apresentar atividades de Estatística e Probabilidade que 

promovessem reflexões e discussões sobre a abordagem desses temas nos três níveis da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Os autores 

descrevem as atividades e os processos resultantes de três dissertações de mestrado 

profissional, que propuseram analisar a potencialidade das abordagens de ensino e os 

processos cognitivos empregados pelos alunos, ao aprenderem Estatística e Probabilidade. 

Neste trabalho, os autores destacam que esses conteúdos devem ser tratados desde 

a infância com assuntos de interesse do aluno, propiciando ao mesmo, vivências em metódos 

de coleta e análise de dados para o desenvolvimento dos raciocinios probabilístico e 

estatístico, para que os mesmo não se deixem se influenciar por informações tendenciosas. 

Na produção de Laiola, Melo e Cordeiro (2015) intitulada O ensino de estatística 

no ensino básico: uma análise qualitativa do professor, este estudo teve como finalidade 

conhecer o perfil dos professores que lecionam os conteúdos de Estatística, para isso 

realizaram entrevistas com os professores das escolas públicas na cidade de Sobral, no estado 

do Ceará.  

Os pesquisadores afirmam que a importância da Estatística no currículo da 

matemática, pois contribuir para que os alunos desenvolvam as habilidades como análise 

crítica e argumentação, o que irá ajudar os estudantes a desenvolverem pesquisas e atuarem 

em outras áreas de conhecimento. Nesse sentido, os autores destacam que para o aprendizado 

ser significativo para os alunos, devem ser abordadas questões familiares aos estudantes, além 

de trazer probemas variados com o intuito de que os mesmos possam traçar estratégias a fim 

de solucioná-los. 

Ainda com relação ao ensino de Estatística, os autores Carzola, Ramos e Jesus 

(2015) no trabalho intitulado Reflexões sobre o ensino de estatística na Educação Básica: 

lições que podem ser aprendidas a partir da Feira de Ciências e Matemática da Bahia – 

Feciba, buscaram analisar projetos vencedores de quatro edições da Feira de Ciências e 

Matemática da Bahia – Feciba, além de realizar reflexões a respeito do ensino de Estatística 

na Educação Básica. Os autores salientam que o ensino de Estatística pode contribuir para que 
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os alunos venham compreender e questionar as informações que são apresentadas a eles, 

investigando-as e assim contruirem sua autonomia. 

Por sua vez, Rezende e Ferreira (2011) em seu trabalho intitulado O Ensino de 

Probabilidade na Educação Básica: Análise da Produção de um Grupo de Estudos de 

Professores de Matemática investigaram o potencial de um grupo de estudos para o 

desenvolvimento do pensamento probabilístico de professsores regentes de Matemática. Em 

seu texto, os autores ressalta que o ensino de Probabilidade na Educação Básica não deve está 

vinculado somente a fórmulas e abordagem de situações repetidas e fora da realidade do 

aluno, mas sim um espaço de trabalho interdisciplinar proporcionando aos alunos mediante, a 

realização de experimentos, a exploração de ideias de acaso. 

Os autores ainda destacam que como os alunos tem que lidar com informações de 

relevância social, os mesmos precisam ser capazes de organizar, analisar e interpretar dados, 

para que assim possam atuar no meio em que vivem. 

Outro trabalho levantado é o de Dias, Freitas e Victer (2015) intitulado Noções de 

probabilidade na Educação Básica: Atividades Interdisciplinares. Este artigo propõe 

atividades pedagógicas interdisciplinares moldadas em abordagens não convencionais da 

teoria das probabilidades na Educação Básica. Os pesquisadores evidenciam a importância do 

ensino de Probabilidade, dado que as pessoas diariamente adquirem informações que 

necessitam serem analisadas e interpretadas a fim de que os alunos possam tirar suas próprias 

conclusões, além dos mesmos perceberem que alguns fenomênos ocorrem por acaso, 

desenvolvendo uma consciência crítica frente a seu papel de cidadão.  

Por fim, destacamos o trabalho das autoras Delalibera, Gomes e Ovigli (2018) 

intitulado O Ensino de Estatística e Probabilidade por meio de jogos e resolução de 

problemas diante dos desafios do processo de formação docente, que buscaram descrever 

características que podem ser desenvolvidas pelos professores ao ensinar probbailidade e 

estatística na Educação Básica, apontando em especial os jogos e a Resolução de Problemas 

como maneiras para abordar tais conteúdos matemáticos. 

 As autoras ao decorrer da produção, mediante a visão de alguns autores, destacam que 

o ensino de estatística e probabilidade é relevante, pois é constante a presença de informações 

veiculadas na internet, revistas, jornais que necessitam serem interpretadas e avaliadas 

criticamente para que os cidadãos possam tomar suas próprias decisões. E que o ensino desses 
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conteúdos devem ser contextualizado, não por meio da memorização de formúlas, mas sim no 

desenvolvimento de habilidades voltadas a solução de problemas voltados ao cotidiano dos 

alunos. 

Apesar do distanciamento destes trabalhos ao nosso objeto de pesquisa, é evidente 

a busca pelos mesmos em discutir e abordar o ensino-aprendizagem dos conteúdos da 

estatística e probabilidade, já que tais assuntos são relevantes no desenvolvimento dos alunos 

como cidadãos críticos e atuantes em situações como, analisar se os dados estatísticos 

utilizados e disseminados pelos governos e mídia condizem com realidade, além de entender 

porque alguns eventos e incertezas ocorrem em sua vida. 

No próximo capítulo, apresentamos os caminhos metodológicos utilizados para 

esse estudo.  
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6. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 Para uma pesquisa ser intitulada como científica, é necessário que seja 

realizada de forma planejada e sistemática, estabelecendo fundamentos e procedimentos 

metodológicos. Tendo como objetivo principal a descoberta de respostas para os 

questionamentos que deram início ao estudo, possibilitando assim novos conhecimentos sobre 

o objeto estudado (GIL, 2008). 

Nesse sentido, Lakatos e Marconi (2003, p. 155) definem pesquisa como 

“procedimento formal e método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico 

e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Desta forma, torna-se necessário determinar o problema da pesquisa, a metodologia que será 

utilizada para validar o estudo, e por fim elaborar o relatório do resultado da pesquisa. Nessa 

perspectiva, baseado no problema e indagações definidos anteriormente, apresentaremos a 

seguir os percursos utilizados para o desenvolvimento desta investigação. 

 

6.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Do ponto de vista de sua natureza, optamos por uma pesquisa de caráter 

qualitativo, já que a mesma visa à compreensão de como se dá a efetivação do currículo com 

relação ao ensino de Probabilidade e Estatística nas escolas municipais de Valença-Ba, que 

ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais. Esse tipo de pesquisa tem o intuito de entender 

os fenômenos pela visão dos participantes do contexto em questão, a partir de “dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com situação estudada” (GODOY, 1995, p.58).  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa busca compreender as relações sociais, 

centrando o interesse em aspectos da realidade que não podem ser quantificados (SILVEIRA 

e CÓRDOVA, 2009). Este tipo de investigação pode tomar diferentes alternativas de acordo 

com a problemática do estudo, métodos e procedimentos adotados, nessa perspectiva a 

abordagem que utilizaremos nessa pesquisa é a Exploratória, pois permite que o pesquisador 

se familiarize com o tema pesquisado. Nessa perspectiva, Heerdt (2007) e Gil (2002) 

destacam que uma das principais caraterísticas da pesquisa exploratória é permitir uma 
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familiaridade com o objeto de estudo, bem como aprimorar as ideias ou descobrir intuições. 

Esse tipo de abordagem não necessita de um planejamento rigoroso, mas flexível, o que 

permite que diversos aspectos sejam explorados (GIL, 2002), possibilitando ao investigador a 

utilização de variadas técnicas de pesquisa para a produção dos dados. 

Assim, uma vez explicitada à natureza do nosso estudo, bem como a sua 

abordagem, apresentaremos a seguir as fases de desenvolvimento desta pesquisa. Nesse 

sentido, é importante destacar, que mesmo apresentadas de forma linear, elas não ocorreram 

desta forma, sendo sistematizadas deste modo para melhor compreensão, estando relacionadas 

ao objetivo do estudo. 

 

6.1.1 Acesso ao documento curricular municipal e a caracterização do campo e dos 

sujeitos da pesquisa  

 

 Levando em consideração que o currículo é entendido como documento que 

norteia o processo de ensino, e possui diferentes níveis de objetivação, destacamos em nosso 

trabalho o currículo prescrito e o moldado. Assim, com intuito de compreender como se dá a 

organização do currículo das escolas municipais de Valença-BA para o ensino de Estatística e 

da Probabilidade, buscamos o levantamento das escolas que ofertam essa modalidade de 

Ensino e quais orientações são expressas na proposta curricular municipal para abordagem 

desses componentes curriculares. 

Nesse sentido, entramos em contato com a Secretária Municipal de Valença para 

que pudéssemos ter acesso aos dados abordados acima. O coordenador do Ensino 

Fundamental (Anos Finais) nos recebeu informando que os documentos solicitados iriam ser 

enviados via e-mail, o que aconteceu 15 dias após o nosso pedido, o que dificultou no 

andamento da pesquisa. 

Assim explicitado o acesso ao documento curricular municipal e o levantamento 

das escolas, apresentamos a seguir, os locais de produção dos dados e os critérios utilizados 

para a escolha das instituições, de acordo com as discussões realizadas anteriormente, sobre a 

abordagem qualitativa e a pesquisa exploratória. 
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6.1.1.1 Locais da Pesquisa 

  

Através da relação das escolas que ofertam a modalidade do Ensino Fundamental 

Anos Finais, disponibilizada pelo coordenador via e-mail, constatamos que o município de 

Valença possui dezesseis escolas, e a maioria está situada zona urbana do município 

totalizando nove instituições, e as outras seis estão localizadas em distritos e zonas rurais de 

difícil acesso (conforme anexo B). 

Desta forma, nossa pesquisa centralizou-se nas escolas da zona urbana, devido ao 

curto período da investigação e à logística, infelizmente não dispomos de transporte para 

locomoção para áreas distantes da região urbana.   

No entanto, das nove escolas localizadas na área urbana visitamos sete. Não 

realizamos a visita à duas instituições por diferentes motivos, a saber:  Em uma delas por ser o 

primeiro ano que oferta o Ensino Fundamental- Anos Finais, tendo portanto  apenas o 6º ano; 

já a outra, por estar localizada numa área de difícil acesso, devido o grande índice de 

violência, dificultando a entrada de pessoas que não são moradoras do bairro em que a escola 

está situada. 

Assim, uma vez apresentadas a forma de acesso ao documento curricular 

municipal e o levantamento das escolas que ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais e os 

locais de pesquisa, caracterizamos a seguir os sujeitos da pesquisa. 

 

6.1.1.2 Sujeitos da Pesquisa  

 

Nas escolas que realizamos a visita, encontramos um total de dezoito professores 

que lecionavam o Ensino Fundamental (Anos Finais), conforme tabela em apêndice C. É 

importante destacar que apesar de visitarmos todas essas instituições alguns professores não 

se sentiram à vontade ao participar da pesquisa, mesmo sendo esclarecido para eles por meio 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), disponível no apêndice A, que 

nenhum dos dados seria divulgado e que o sigilo de impessoalidade seria mantido.  
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Assim, somente 9 (nove) professores aceitaram participar da investigação 

respondendo o mesmo, desta forma, afim de preservar a identidade dos participantes, na 

produção de dados os identificaremos com os índices P1, P2, P3, ..., P9
4
 .  

Levando em consideração o objetivo do presente estudo de compreender como se 

dá a efetivação do currículo com relação ao ensino de Probabilidade e Estatística nas escolas 

municipais de Valença-Ba, que ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais e considerando o 

importante papel que o professor exerce nesse processo, explicitamos a seguir características, 

que acreditamos ajudar na compreensão da situação pesquisada.  

Em relação à formação inicial 6 (seis) dos 9 (nove) sujeitos da pesquisa, possuem 

licenciatura em matemática enquanto os outros 3 (três) professores possuem formações 

direcionadas para outras áreas como, Pedagogia, Biologia e Administração. No que diz 

respeito à pós-graduação, somente um participante não possui, os demais possuem formação 

continuada em diversas áreas, entre elas: Estudos Linguísticos e Literários, Administração, 

Coordenação Pedagógica, Educação Infantil, Psicopedagogia, Matemática, Planejamento e 

Prática do Ensino Superior, Didática e Avaliação e em Educação. 

As características apresentadas acima expõem a dificuldade dos municípios em 

atender as exigências da LDB, que define a formação inicial em cursos superiores de 

licenciatura como critério básico para lecionar na Educação Básica, conforme explicitado no 

artigo 62 desta lei. Acreditamos que possuir formação inicial na área de atuação é um fator 

importante para que o professor consiga potencializar a sua prática, através da escolha das 

melhores formas de efetivar o currículo prescrito. 

Nesse sentido, acreditamos que a experiência profissional também é peça 

fundamental para a atividade docente. Assim, também realizamos o levantamento do tempo 

de atuação dos participantes da pesquisa, como professores, e como regentes na disciplina 

Matemática. Verificamos que o menor período de atuação como professores é de 10 anos e o 

maior é de 36 anos e com relação aos anos em exercício como docente de matemática o 

período vai de 01 ano a 26 anos. 

Assim, uma vez apresentado os sujeitos desta pesquisa, descreveremos 

detalhadamente a técnica e o procedimento utilizado para a produção de dados desse estudo. 

                                                 
4
 Esses professores lecionam em 05 (cinco) escolas das quais visitamos, os docentes que atuam nas outras 02 

(duas) escolas não participaram da pesquisa, conforme tabela em apêndice C, pois não se sentiram a vontade em 

participar da pesquisa. 
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6.1.2 Instrumento e Técnica de produção de dados 

 

Em uma pesquisa é importante definir quais técnicas e instrumentos de coletas de 

dados foram utilizados no processo de elaboração. Deste modo, tendo em vista que o presente 

estudo é de natureza qualitativa e se caracteriza como uma pesquisa exploratória, nos 

apoiamos em Heerdt (2007) ao determinar as técnicas e instrumentos que podem ser utilizadas 

nessa abordagem de pesquisa, o que incluem: “formulários, questionários, análise de 

documentos, entrevistas, fichas para registro de avaliações clínicas, leitura e documentação 

quando se tratar de pesquisa bibliográfica” (p.63). Sendo assim, buscando responder a nossa 

questão de pesquisa, utilizamos a análise documental e a aplicação de questionário, os quais 

serão detalhados a seguir de acordo com objetivos propostos. 

 

6.1.2.1 Análise Documental da Proposta Curricular da Secretaria Municipal de Educação para 

o Ensino de Probabilidade e Estatística 

 

  A análise documental se caracteriza como uma importante técnica para 

produção de dados, a qual se efetiva mediante a consulta de documentos relacionados ao o 

contexto ou ao objeto em estudo. Nesse sentido, Ludke e André (1986, p.38) afirmam que este 

tipo de ferramenta “busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse”. 

 Com relação aos documentos podemos considerar todos os escritos que 

contribuem para o estudo de um determinado fato ou fenômeno (GIL, 2008). Entre eles 

podemos destacar, as fontes consideradas primárias como documentos oficiais, arquivos 

particulares, publicações administrativas e parlamentares entre outros. 

 Nessa perspectiva, com o intuito de compreender como se dá a organização do 

currículo das escolas municipais de Valença-BA para o ensino de Estatística e da 

Probabilidade, realizamos a análise da Proposta Curricular da Secretaria Municipal de 

Educação, apenas a parte direcionada ao componente curricular Matemática para o Ensino 

Fundamental (Anos Finais).  Assim, uma vez definido o objeto da análise documental, 

apontando a intencionalidade, apresentamos a seguir os fatores relacionados à escolha do 

questionário como instrumento de produção de dados. 
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6.1.2.2 Questionário aplicado com os professores 

 

O questionário se caracteriza como um dos instrumentos comumente utilizados 

para produção de dados, sendo composto por uma sequência de perguntas que podem ser: 

fechadas, abertas ou mistas (FIORENTINI e LORENZATO, 2012). O processo de elaboração 

pode ser longo e complexo, pois segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 202-203) “exige 

cuidado na seleção das questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se 

oferece condições para a obtenção de informações válidas”. Desta forma, este instrumento 

deve estar em consonância com objetivos da pesquisa, sendo direto, claro e seguido de 

instruções que devem esclarecer o intuito da aplicação, bem como salientar a importância da 

colaboração dos indivíduos na pesquisa.  

Assim, buscando caracterizar os sujeitos da pesquisa, bem como, compreender o 

processo de elaboração e efetivação do currículo pelos professores, elaboramos um 

questionário composto de 8 questões, sendo 4 abertas, 1 fechada e outras 3 mistas, (conforme 

apêndice B). Escolhemos essa composição, pois consideramos que dessa maneira o professor 

teria maior liberdade para se expressar, expondo suas percepções, seus posicionamentos e 

suas inquietações acerca do tema abordado. 

 Nesse sentido, Lakatos e Marconi (2003), destacam que, questões abertas 

permitem que o informante responda de forma livre e como desejar, emitindo suas próprias 

opiniões usando sua própria linguagem, as fechadas são questões mais objetivas e facilita o 

trabalho do pesquisador ao tabular os dados e a combinação de questões abertas e fechadas, 

que consideramos como mistas, possibilita mais informações sobre o assunto, sendo que 

ambos os tipos de perguntas podem ser agrupadas por semelhança para serem analisadas. 

A aplicação do questionário ocorreu no período de 09 a 29 de abril durante as 

visitas as escolas listadas anteriormente, sendo entregues aos professores quando presentes na 

instituição ou a membros da diretoria e coordenação que faziam a mediação.  

É importante destacar, que foi explicado, aos sujeitos da pesquisa e ou 

intermediários, que se tratava da produção de dados de uma pesquisa acadêmica de TCC que 

tinha o intuito de investigar como os professores das escolas municipais que lecionavam no 

Ensino Fundamental (Anos Finais) efetivam o currículo com relação ao ensino de 

Probabilidade e Estatística. Sendo acordado um prazo máximo de 15 (quinze) dias para a 
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devolução dos mesmos, o que não foi respeitado devido a vários fatores, entre eles: a falta de 

tempo dos docentes, enfermidades de alguns participantes entre outros. 

 No decorrer deste capítulo apresentamos os caminhos percorridos para 

responder as inquietações dessa pesquisa, produzimos, organizamos e analisamos as 

informações que nos permitiram compreender os aspectos relacionados à nossa problemática. 

Dessa maneira, apresentaremos a seguir, as interpretações dos dados obtidos à luz da 

fundamentação teórica exposta neste estudo. 
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7. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos da análise dos dados 

produzidos através dos instrumentos e técnicas descritas e justificadas anteriormente, a saber: 

análise documental da Proposta Curricular da Secretária Municipal de Educação vigente e 

questionários aplicados a 18 (dezoito) professores que lecionam a disciplina Matemática no 

Ensino Fundamental (Anos Finais) nas escolas municipais. Apresentaremos de forma 

detalhada, todos os dados obtidos e os resultados alcançados, seguidos da descrição e 

interpretação dos mesmos. 

Os resultados serão apresentados e analisados da seguinte forma: 

 A organização do currículo das Escolas Municipais de Valença-BA para o Ensino de 

Probabilidade e Estatística; 

 A efetivação das orientações curriculares do Ensino de Probabilidade e Estatística 

pelos professores das Escolas Municipais de Valença-BA. 

 

7.1 A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VALENÇA-

BA PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 

Durante esta seção intencionamos analisar como está organizado o currículo das 

Escolas Municipais de Valença para o Ensino de Probabilidade e Estatística. Para isso, 

utilizamos da análise documental que teve como objeto de investigação a Proposta Curricular 

Municipal vigente em Valença-Ba, que segundo Sacristán (2000), se configura como 

currículo prescrito, ou seja, um conjunto de orientações que contêm objetivos e conteúdos 

para cada disciplina, além de abordar aspectos didáticos e metodológicos a serem 

desenvolvidos nas instituições escolares (grifo nosso). É importante destacar, que devido aos 

objetivos do presente estudo, analisamos apenas a parte direcionada ao componente curricular 

de Matemática para o Ensino Fundamental (Anos Finais), especificamente com relação ao 

conteúdo de Probabilidade e de Estatística. 

O documento disponibilizado pelo coordenador do Ensino Fundamental (Anos 

Finais) da Secretária Municipal de Educação, é composto por 17 (dezessete) páginas, os quais 

são abordados os objetivos gerais e específicos para cada ano de escolaridade do 6º ano ao 9º 
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ano, além de explicitarem os conteúdos que devem ser abordados nessas etapas da Educação 

Básica, os definindo como “ Saberes Essenciais”. 

Em uma leitura prévia desta proposta e diante do referencial teórico exposto 

anteriormente foi perceptível à semelhança desse documento aos PCNs, no que tange a 

organização estrutural, pois são divididos em objetivos gerais e específicos, e por eixos 

temáticos que estão relacionados a temas transversais. Além disso, pudemos perceber, através 

de conversas informais com coordenadores e professores que participaram da pesquisa, que a 

Secretária Municipal de Educação a partir do mês de maio de 2019 passou a realizar 

atividades junto com os professores e especialistas do município visando adequar o currículo 

as orientações da BNCC. 

Assim como os documentos curriculares oficias, PCNs e BNCC, a proposta 

concebe que o ensino da matemática ocorre de forma gradativa, a cada etapa os alunos vão 

adquirindo novas competências e ampliando as que já possuem. Os conteúdos abordados na 

Proposta Curricular são intitulados como “Saberes Essenciais”, os componentes são mais 

específicos, os quais fazem parte dos eixos temáticos abordados pelo PCNs, entre eles: 

Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Tratamento da Informação; Números e Operações. 

Ainda no tocante a sua estrutura, os objetivos gerais e específicos e os conteúdos 

são estruturados por ano, e divididos por unidade, para cada etapa de escolarização há três 

unidades. Observando tais elementos, identificamos a resolução de problemas como a 

principal proposta para se trabalhar os conteúdos matemáticos. 

Com relação aos objetivos para o Ensino de Probabilidade e Estatística abordado 

por essa proposta, observamos um distanciamento dos documentos oficiais, pois tanto os 

PCNs (1998b) quanto a BNCC (2018) propõem habilidades para o Ensino de Probabilidade e 

Estatística para além da coleta, organização e interpretação de dados, onde os alunos sejam 

capazes de calcular medidas de tendência central e explorar situações de acaso e incerteza, 

percebendo que os eventos ocorrem de maneira aleatória. 

Nesse sentido, pudemos constatar que a abordagem proposta pelo documento 

curricular do município de Valença para o Ensino de Probabilidade e Estatística, indica que 

tais conteúdos devem ser trabalhados de forma superficial. Uma vez que, em Estatística é 

dada ênfase somente na coleta, organização e análise de dados dispostos em tabela e gráficos 
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de setores, enquanto que os conhecimentos probabilísticos só são abordados de forma densa 

na última unidade do 9º ano. 

Em consonância com estudo acerca dos documentos oficiais e os trabalhos  

relativos ao Ensino de Probabilidade e Estatística, os quais salientam a importância de que os 

alunos em cada etapa do ensino básico desenvolvam o raciocínio estatístico e probabilístico, 

ampliando os conhecimentos já concebidos, consideramos ser relevante que aspectos 

referentes à Probabilidade e Estatística sejam tratados com mais profundidade na proposta 

curricular, devido à exposição de situações de natureza aleatória que necessitam que os alunos 

tenham mecanismos que os possibilitem a compreensão desses eventos, identificando assim 

prováveis resultados, além de desenvolver habilidades que subsidiem os mesmos na 

construção de opiniões em diferentes situações. 

As orientações neste documento são um tanto vagas sem um direcionamento 

sobre como por em prática esses conhecimentos de forma conjunta, apesar de verificar a 

abordagem de conceitos estatísticos em todos os anos, notamos que os mesmos são 

apresentados de forma simplificada, como competência que o aluno venha a adquirir. Mais 

um ponto de divergência entre os documentos oficiais, que apontam em seus textos maneiras 

de se trabalhar em sala tais conteúdos, salientando a importância de se trazer uma abordagem 

próxima ao cotidiano dos alunos, por exemplo, os PCNs (1998b) e a (BNCC, 2018) sugerem a 

leitura e análise de informações dos meios de comunicação e a utilização de instrumentos 

eletrônicos.  

Diante do exposto acima, após a análise da Proposta Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação para o Ensino de Probabilidade e Estatística foi possível perceber que 

existem certas aproximações e distanciamentos com o que propõe os documentos oficiais, 

PCNs e BNCC, conjecturamos que o documento disponibilizado para a nossa pesquisa é 

insatisfatório com relação à abordagem dos conteúdos de Probabilidade e Estatística, não 

dando a devida relevância a essas temáticas. Esperamos que esse cenário mude com a 

reformulação do currículo, dando um enfoque nessas temáticas visando à formação dos alunos 

como cidadãos críticos. Sendo que a forma como a proposta é estruturada reflete diretamente 

na construção do currículo de cada escola e nas escolhas dos assuntos que os professores 

abordaram em sala. 
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Assim, dando sequência a nossa interpretação dos dados, apresentamos a seguir, a 

análise dos dados relativos à aplicação do questionário junto aos professores que lecionam a 

disciplina matemática no Ensino Fundamental (Anos Finais). 

 

7.2 A EFETIVAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO DE 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE VALENÇA-BA 

 

O processo de efetivação de um currículo segundo Sacristán (2000) se dá em 

níveis diferentes de objetivação, que se apresentam de forma circular e recíproca, entre os 

quais destacamos nesta seção o currículo moldado e currículo em ação (grifo nosso) e 

novamente o currículo prescrito, agora na visão dos professores. Assim, buscando analisar 

como são efetivadas pelos professores as orientações curriculares, relativas ao Ensino de 

Estatística e Probabilidade nas Escolas Municipais que ofertam o Ensino Fundamental (Anos 

Finais) apresentamos a seguir nossa interpretação acerca das percepções dos docentes sobre as 

indagações que compuseram o questionário. 

Levando em consideração que os documentos oficiais devem ser utilizados como 

base e referência no processo de construção do currículo e dos PPPs das escolas, uma vez que, 

atribuem orientações, relativas aos conteúdos e habilidades a serem trabalhadas durante toda 

educação básica. Acreditamos que seja de grande importância que os professores conheçam 

não só o conteúdo como também à finalidade e o impacto desses escritos para sua prática 

profissional.  

Nesse sentido, uma vez que a partir do ano 2018 a BNCC tornou-se referência 

obrigatória para construção das propostas das instituições que ofertam o ensino básico, 

perguntamos aos professores se eles sabiam o que é e para que serve a BNCC, todos 

afirmaram ter ciência desse documento e qual era sua finalidade, como podemos observar nas 

falas a seguir:  

P7: “Sim. Fomos orientados pela coordenação. Base Nacional Comum 

Curricular. Documento Normativo que define o conjunto de atividades propostas em busca 

de desenvolver ao longo das etapas o aprendizado progressivo dos alunos” (grifo nosso).  
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P8: “A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, norteador e 

de referência única para que as escolas elaborem os seus currículos. Objetivo principal: 

Unificar, garantir a educação com equidade” (grifo nosso). 

Podemos conjecturar mediante as falas acima, que os professores realizaram a 

leitura desse documento, mesmo que superficialmente. Já que seus discursos estão baseados 

na definição segundo a BNCC, que a caracteriza como  

um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p.7). 

Ainda com relação à BNCC, questionado aos professores se eles utilização esse 

documento ao realizar o planejamento, todos os 09 professores disseram que sim, que a partir 

desse ano, 2019, eles a utilizam para nortear e estabelecer habilidades e objetos de 

conhecimentos que serão ensinados em cada etapa de ensino. Conforme explicitado na 

resposta de P2 e P7:  

P2: “Atualmente, sim. Usamos as unidades temáticas, as habilidades específicas e 

gerais, bem como os alfanuméricos por ano e disciplina (para nortear)” (grifo nosso).  

P7: “Sim. Este ano fomos orientados a seguir. E recebemos orientações para 

execução” (grifo nosso). 

Notamos que apesar da homogeneidade nas respostas dos professores, uns 

apresentam conhecimento da proposta denotando que a consideram importante em seu 

planejamento, conforme a resposta de P2 e outros fazem simplesmente porque foram 

orientados a consultar, como é observado na fala de P7.  

Com relação à Proposta Curricular do município de Valença, somente 01 (um) 

professor afirmou não conhecer este documento. Os outros professores descreveram de forma 

sucinta como o mesmo faz a abordagem dos conteúdos de Probabilidade e Estatística, como 

podemos ver nas falas abaixo:  

P2: “Nós construímos a partir de construções de gráficos e tabelas. (Realizamos pesquisas) 

com os alunos” (grifo nosso). 
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P6: “São abordados de forma interdisciplinar entre os conteúdos finais da unidade” (grifo 

nosso). 

P8: “A leitura e interpretação de gráficos de setores e tabelas/ Coleta e organização de dados 

são abordados nas três unidades do 6º ano e 7º ano” (grifo nosso). 

Observamos nas respostas dos professores P2 e P8 uma convergência com à analise 

que realizamos acerca do documento, pois é possível constatar uma ênfase à construção, 

análise e interpretação de tabelas e gráficos de setores, fazendo referência aos conteúdos de 

Probabilidade somente no 9º ano, divergindo assim das orientações contidas nos PCNs e na 

BNCC. Neste sentido, corroboramos também com a o discurso da professora P1, ao afirmar 

que: “Os conteúdos de Estatística e Probabilidade são abordados de modo simplificado”.  

Diante disso, podemos perceber a forma insatisfatória como esses conteúdos são 

apresentados na Proposta Curricular, já que não há um consenso entre esse documento e as 

propostas curriculares nacionais, em especial aos PCNs (1998b), orientam que para o ensino 

de Estatística que além da construção de procedimentos que auxiliem na coleta, organização e 

análise de dados, os alunos pudessem calcular medidas estatísticas (moda, média e mediana). 

E para o ensino da Probabilidade, a finalidade era que os alunos percebessem que alguns 

acontecimentos são aleatórios, explorando noções de acaso e incerteza em situações em que 

eles próprios realizassem experimentos e observassem os eventos. 

Os PCNs (1998b) e a BNCC (2018) enfatizam a necessidade da construção do 

currículo visando as necessidade e peculiaridade de cada região. Nesse sentido, e tendo em 

vista que cada escola há um público com suas particularidades, mesmo estando localizadas na 

mesma cidade, questionamos os professores como a escola onde lecionava elabora a proposta 

curricular para o ensino da matemática, vejamos o que alguns professores relataram:  

P1: “A proposta é planejada em harmonia com os conteúdos dos livros didáticos 

que serão utilizados pelos estudantes” (grifo nosso). 

P2: “Usamos muito o livro didático e o ementário construído pelos professores da 

escola. Em 03 em 03 anos no (PPP) organizamos a proposta curricular. Levando em 

consideração o contexto da Escola” (grifo nosso). 

P4: “Em conjunto com todos os professores da disciplina, geralmente na jornada 

pedagógica do início do ano letivo ou na revisão do PPP” (grifo nosso). 
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Assim se tratando da elaboração do currículo matemático de cada escola, fica 

evidente a participação efetiva dos docentes que lecionam matemática, onde muitos se 

utilizam do currículo apresentados aos professores, o qual é abordado por Sacristán (2000), 

nesse caso o livro didático. Compreendemos também que outros aspectos devam ser levados 

em consideração, entre eles, o contexto em que a instituição está inserida, como é destacado 

acima pelo professor P2, pois tais conteúdos matemáticos são importantes na formação dos 

alunos como cidadão críticos, contribuindo assim para que os mesmos compreendam a 

realidade que vivenciam, assim como salientam os PCNs (1998b) e BNCC (2018). 

Com respeito ao Ensino de Probabilidade e Estatística na modalidade do Ensino 

Fundamental (Anos Finais) indagamos aos professores se eles consideravam esses conteúdos 

relevantes, todos afirmaram que sim. Nesse sentido, também questionamos se eles abordavam 

os conteúdos de Estatística e Probabilidade nos anos escolares que lecionavam na instituição, 

os 09 professores admitem que sim, de diferentes formas  conforme apresentamos abaixo: 

A professora P1
5
 diz que o ensino é realizado: “Com tabelas e pesquisa” (grifo 

nosso). 

O professor P3
6

 menciona que aborda os conteúdos da seguinte forma: 

“Apresentando as mesmas como áreas essenciais por estarem presentes na vida social e 

econômica, assim tento fazer bastante uso de problemas” (grifo nosso). 

A professora P8
7

 destaca que ao abordar os conteúdos estatísticos e probabilísticos 

utiliza de atividades lúdicas e práticas, o que fica explicitado em sua fala:   

Propondo atividades de leitura, interpretação e classificação das informações 

apresentadas em gráficos e tabelas. Atividades lúdicas para que percebam que as 

estatísticas fazem parte do nosso cotidiano, como: identificar e recortar de jornais e 

revistas elementos que apresentam resultados de pesquisas estatísticas, como 

gráficos e tabelas. Atividades práticas para compreensão do cálculo de 

probabilidade. Planejo minhas aulas embasada no livro texto, mas utilizo de vários 

recursos, estratégia didática contextualizada para que eles adquiram aprendizagem 

necessária. Recorte de jornais, revista, algum assunto que foi passado na televisão e 

que eles tenham tido conhecimento. 

                                                 
5
 P1 é licenciada em matemática, com há 06 anos de atuação na área. 

 
6
 P3 licenciado em matemática atuando há 24 anos na área. 

 
7
 P8 pedagoga e atua há 22 anos como docente de matemática. 
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Ainda sobre a abordagem dos conteúdos de Probabilidade e Estatística, o 

professor P9
8
, respondeu: “O livro didático adotado pela instituição já traz tratamento de 

informação onde são explorados: Gráficos, tabelas, construção de gráficos médias aritmética 

e ponderada bem como Probabilidade. (Medida e Moda)” (grifo nosso). 

Notamos nas respostas acima que todos mencionam que trabalham com os 

conteúdos de Probabilidade e Estatística em suas aulas, sendo um ponto positivo, sugerindo 

que teoricamente os docentes atendem as orientações dos documentos curriculares. É 

importante salientar que mesmo alguns professores não possuindo formação específica para o 

ensino de matemática, eles os encaram como sendo importantes, utilizando de diferentes 

metodologias para a abordagem desses conteúdos.  

Entretanto, assim como observado na proposta curricular municipal, os 

professores dão enfoque a leitura, interpretação ou construção de dados dispostos em gráficos 

e tabelas, observamos que poucos apresentam os conteúdos relativos à Probabilidade em sua 

aula, e em nenhuma resposta há evidência que tais conteúdos sejam trabalhados de forma 

articulada, conforme sugere Lopes (1999). 

 Além disso, a partir das respostas dos docentes presumimos que nem todos os 

conteúdos referentes à Probabilidade e Estatística estão sendo apresentados nos anos escolares 

que lecionam, pois buscando uma relação com a abordagem realizada pelos professores com 

os PCNs (1998b) e a BNCC (2018), é perceptível a ausência de alguns tópicos importantes, 

tais como: construção de espaço amostral a partir do princípio multiplicativo; distribuição das 

frequências de uma variável; cálculo de probabilidade de elementos pertencentes a um espaço 

amostral.  

Outro ponto importante a destacar é que os professores não salientaram em que 

ano escolar costuma fazer os tipos de abordagem descritos por eles, já que para cada ano 

escolar são trabalhados conteúdos diferentes, conforme orienta os PCNs (1998b) e a BNCC 

(2018), sendo que a maioria dos professores leciona em turmas de etapas diferentes.  

 Ainda sobre o Ensino de Probabilidade e Estatística, indagamos os professores se 

eles encontram dificuldades ao ensinar conteúdos referentes a esses temas nos anos escolares 

que lecionam, 05 (cinco) professores responderam que sim e as atribuíram ao desempenho 

                                                 
8
 P9 é bacharel em administração e licenciado em matemática, atuando há 26 anos como professor de 

Matemática. 
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dos alunos e a falta de equipamentos na instituição escolar, conforme os discursos 

apresentados a seguir:   

P2: “Os alunos não se sentem a vontade em pesquisar, organizar os dados, 

selecionar as informações, entre outras. Os mesmos querem respostas prontas... Não gostam 

de pensar” (grifo nosso).   

P7: “Falta material (computadores) para melhor dinamizar” (grifo nosso). 

P8: “Os alunos têm: Muitas dificuldades de leitura e interpretação, resolução de 

problemas. Não respondem as tarefas de casa. Não estudam! Muitos pais/responsáveis não 

tem conhecimento para ajudar o filho” (grifo nosso).     

E para finalizar as indagações, questionamos os docentes o que poderia ser 

realizado para auxiliar o Ensino de Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º, notemos algumas respostas abaixo: 

P1: “Ter equipamentos e recursos que possam auxiliar no aprendizado, como 

software e o programa de Excel” (grifo nosso). 

P5: “Ao se tratar de Escola Pública o auxílio poderia ser através de 

disponibilidade de ferramentas para representação de informações que chamassem atenção 

do alunado tipo: informática, aula de campo e outros meios que os influenciassem” (grifo 

nosso). 

P2: “Ser trabalhado com mais intensidade no 6º e 7º ano, para que no 8º e 9º ano 

possamos aprofundar mais, provocar o estudante a interagir” (grifo nosso).  

P6: “Deveria ser introduzido como conteúdo auxiliar desde a 1ª unidade, em que 

facilitaria a compreensão e desenvolveria habilidades e competência em diversos conteúdos” 

(grifo nosso). 

Diante das respostas dos professores, verificamos que entre os métodos e ações 

que eles consideram contribuir no auxílio do Ensino de Probabilidade e Estatística estão: a 

utilização da tecnologia e os conhecimentos prévios dos alunos, que segundo eles devem ser 

apresentados em anos escolares anteriores. Desta forma, consideramos que as expressões dos 

docentes se aproximam das sugestões feitas pelos PCNs (1998b) e a BNCC (2018), que 

apresentam o uso de ferramentas/equipamentos eletrônicos, a leitura e interpretações das 
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informações dos meios de comunicação, como metodologias a serem utilizadas no Ensino de 

Probabilidade e Estatística. Nesse sentido, percebemos a preocupação do professor no 

processo de ensino desses componentes curriculares e que possuem certo conhecimento 

acerca dos aspectos que envolve a abordagem desses conteúdos.  

Assim, apresentadas a organização e interpretação dos dados, a seguir encontram-

se as considerações acerca deste estudo de forma objetiva e reflexiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo propomos compreender como se dá a efetivação do currículo com 

relação ao ensino de Probabilidade e Estatística nas escolas municipais de Valença-Ba, que 

ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais. Para isto, optamos por uma pesquisa 

predominantemente qualitativa, do tipo exploratória a qual utilizamos de método e 

procedimento científicos para obtenção dos dados, a saber: análise documental e aplicação de 

questionário. Nesse contexto, escolhemos a Proposta Curricular Municipal de Valença-Ba 

para ser objeto de nossa análise documental e como sujeitos da nossa pesquisa os professores 

que lecionam a disciplina Matemática o Ensino Fundamental Anos Finais nas escolas 

públicas. 

Para além disso, apresentamos como os conteúdos de Probabilidade e Estatística 

são abordados nos documentos oficiais, PCNs (1998) e BNCC (2018), já que os mesmos se 

constituem como referencial para a construção dos currículos nas escolas, sendo o primeiro de 

caráter consultivo e o outro normativo. Observamos que ambas as propostas nacionais trazem 

em seu texto a importância do ensino de conteúdos relacionados à Probabilidade e Estatística, 

apresentando as competências e habilidades que os alunos podem desenvolver ao longo de 

cada etapa escolar, consideram que estes assuntos matemáticos sejam ensinados para além das 

fórmulas matemáticas, já que os mesmos contribuem para os estudantes desenvolvam o senso 

crítico frente às situações vivenciadas em seu cotidiano.  

Mediante a análise da Proposta Curricular Municipal de Valença- Ba, percebemos 

algumas lacunas nesse documento com respeito a abordagem dos conteúdos de Estatística e 

Probabilidade, já que os mesmos são tratados de forma superficial por esta orientação 

municipal. Nesse sentido, ficou evidente a ênfase da proposta somente na construção, coleta e 

interpretação de dados, dando atenção há alguns conteúdos de Probabilidade apenas no 9º ano 

na última unidade. 

Verificamos que isso tem repercussão direta na prática docente dos professores 

participantes da pesquisa que, nas respostas do questionário, evidenciaram que trabalham os 

conteúdos de Probabilidade e Estatística nos anos escolares que lecionam dando enfoque na 

construção, coleta, análise de dados a partir de gráficos e tabelas, poucos demonstraram em 

sua fala que costumam abordar conteúdos probabilísticos. Entretanto, percebemos que os 
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professores tem ciência das orientações contidas nos documentos oficiais nacionais e 

municipais e que apesar de alguns não possuírem formação específica em matemática 

consideram ser relevante a abordagem dos conteúdos de Estatística e Probabilidade. 

Diante dos dados obtidos neste estudo, podemos perceber que o processo de 

efetivação do currículo pelos professores com relação ao ensino de Probabilidade e Estatística 

se dá através dos níveis de objetivação do currículo propostos por Sacristán (2000), sendo 

iniciado pelo currículo prescrito, a proposta curricular municipal apresentadas as escolas pela 

Secretária Municipal de Educação, o qual alguns professores a concebem como o próprio 

currículo. Posteriormente, acontece o currículo moldado realizado pelos professores através 

do planejamento, no qual os mesmos utilizam os documentos oficiais e municipais bem como 

o livro didático como referências principais. Por fim, acontece o currículo em ação, 

desenvolvido pelos professores através das aulas e das atividades aplicadas junto aos alunos. 

Acreditamos que o Ensino de Probabilidade e Estatística deve ser realizado com 

mais atenção no Ensino Fundamental Anos Finais, porque mesmo observando os esforços dos 

professores em abordar esses conteúdos em suas aulas, ainda são realizados de forma 

superficial, sendo evidenciado nas falas dos professores que estes conteúdos não atraem o 

interesse dos alunos, já que desde de cedo não são auxiliados a desenvolver competências e 

habilidades acerca desses conteúdos. 

Desta forma, diante do presente estudo verifica-se que muito a para se 

desenvolver acerca do ensino de Probabilidade e Estatística no munícipio de Valença-Ba, que 

os professores que lecionam a disciplina Matemática venham a ter uma formação continuada 

voltada para a abordagem de conteúdos matemáticos, já que muitos professores que atuam no 

Ensino Fundamental não tem formação específica na área. Almejamos também que com a 

reformulação da Proposta Curricular Municipal para se adequar as orientações da BNCC se 

leve em conta a abordagem realizada por esse documento normativo e que sejam observadas a 

forma como a base aborda esses componentes matemáticos, dando mais relevância ao ensino 

de Probabilidade e Estatística, se tornando assim um referencial satisfatório com relação a 

abordagem desses assuntos. 

Portanto, apesar dos desafios enfrentados durante a realização desta pesquisa, é 

importante salientar que estudos como esse contribuem para que aspectos relacionados ao 

ensino de Matemática sejam discutidos e auxiliem na melhoria da Educação. Para além disso, 
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é evidente que este estudo abre margem para outras pesquisas que podem se aprofundar no 

sentido de investigar a visão dos alunos acerca dos conteúdos de Probabilidade e Estatística, 

além de analisar metodologias que auxiliem os professores na abordagem dos conteúdos, afim 

instigar o interesse dos alunos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Campus Valença 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROFESSOR 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), na pesquisa 

intitulada “O Ensino da Probabilidade e da Estatística nas Escolas Municipais da cidade 

de Valença-Ba”. Nesta pesquisa nós estamos buscando compreender como se dá a efetivação 

do currículo com relação ao Ensino de Probabilidade e Estatística nas escolas municipais de 

Valença-Ba, que ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais. Para isto, ao assinar este termo 

você estará sendo convidado (a) a responder um questionário e se necessário, participar de 

entrevista semiestruturada. Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre alguma 

questão, bem como para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, mesmo 

depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. 

Caso desista, basta avisar o(s) pesquisador (es) e este termo de consentimento será devolvido. 

Informamos que o resultado deste estudo poderá contribuir com o ensino e a aprendizagem de 

Matemática e os documentos serão guardados pelo pesquisador por um período de um ano, 

após esse prazo serão incinerados. Em nenhum momento você será identificado. Os resultados 

da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. Você não terá 

nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. O acesso aos registros dos dados 

está sobre responsabilidade de Maria Antonia Silva Nascimento e Marcelo de Araújo Lino, 

seu orientador, cuja divulgação parcial se restringirá às ocasiões relacionadas ao 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, as informações provenientes da análise dos dados serão 

utilizadas pelos pesquisadores em publicações, eventos científicos, fruto dos relatórios 

parciais e finais da pesquisa de TCC. Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade da 

pesquisa e se concorda em participar, pedimos que assine este documento, que será entregue à 
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coordenação de TCC do IFBA- Campus Valença-BA a fim de salvaguardar os aspectos éticos 

da referida pesquisa.  

 

 

Valença, _____ de_______________ de 20___. 

 

 

____________________________________         ____________________________ 

Maria Antonia Silva Nascimento                   Marcelo de Araújo Lino 

Discente                                                           Orientador 

 

 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecido.  

 

 

___________________________________________ 

Participante da pesquisa 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Campus Valença 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 Identificação da Escola 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Ensino ofertado:________________________________________________________ 

 

 Informações do professor (a) 

Nome:_______________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________________________ 

Possui pós-graduação? Se sim, em que área? ________________________________ 

Quantos anos de atuação como professor (a)? _______________________________ 

Quantos anos de atuação como professor (a) de Matemática? __________________ 

Quais anos escolares lecionam nesta instituição? _____________________________ 
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 Questões referentes ao tema 

 

1. Você sabe o que é e para que serve a BNCC ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Ao realizar o planejamento você utiliza a BNCC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Você conhece a proposta curricular para o Ensino Fundamental- Anos Finais do 

munícipio de Valença-Ba? Se sim, comente como são abordados os conteúdos de 

Estatística e Probabilidade. 

(    ) SIM (    ) NÃO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Como é elaborada a proposta curricular de matemática da Escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Você considera o Ensino de Estatística e Probabilidade importante no Ensino 

Fundamental- Anos Finais? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

6. Você aborda os conteúdos de Estatística e Probabilidade nos anos escolares que 

leciona nesta instituição? Se sim, de que forma? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Encontra dificuldades ao ensinar Estatística e Probabilidade nos anos escolares que 

leciona? Se sim, quais? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Na sua opinião o que poderia ser feito para auxiliar no ensino de Probabilidade e 

Estatística no Ensino Fundamental do 6º ao 9º? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- QUANTIDADE DE PROFESSORES QUE LECIONAM A DISCIPLINA MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS VALENÇA-BA 

 

Tabela 1- Quantidades de professores e participantes da pesquisa 

Nº ESCOLAS PROFESSORES 

POR ESCOLA 

PARTICIPANTES POR 

ESCOLA 

1 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE SOUZA E 

OLIVEIRA 

3 2 

2 ESCOLA MUNICIPAL DO AREAL 2 1 

3 ESCOLA MUNICIPAL HARRY BATISTA DE OLIVA 1 0 

4 ESCOLA MUNICIPAL DARIO GALVÃO DE QUEIROZ 2 0 

5 ESCOLA MUNICIPAL BAIXA ALEGRE 3 2 

6 ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES 5 3 

7 ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPELO DE QUEIROZ 2 1 

 TOTAL 18 9 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- PROPOSTA DA BNCC PARA OS CONTEÚDOS PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

Quadro 1- Conteúdos e objetivos propostos pelos PCNs para o Ensino Fundamental Anos Finais 

ANO ESCOLAR OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º ano 

Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados 

favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral 

equiprovável; 

 

Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um 

experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista);  

 

Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples 

ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas;  

 

Coleta de dados, organização e registro; 

 

Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e 

interpretação das informações; 

 

Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas. 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, 

expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e 

percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por 

meio de experimentos sucessivos. 

 (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os 

elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em 

diferentes tipos de gráfico.  

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de 

pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas 

e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o 

objetivo de sintetizar conclusões.  

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas 

sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas 

para registro, representação e interpretação das informações, em 

tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 

7º ano Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativo de probabilidade 

por meio de frequência de ocorrências; 

 

Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados pesquisa amostral 

e pesquisa censitária; 

 

Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de 

tabelas e gráficos e interpretação das informações; 

 

Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para 

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou 

simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por 

meio de frequência de ocorrências. 

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado 

de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, 

calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do 

conjunto de dados. 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da 

realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de 

usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de 
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representar conjunto de dados; relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 

 

8º ano Princípio multiplicativo da contagem; 

 

Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral; 

 

Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos 

constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados; 

 

Organização dos dados de uma variável contínua em classes; 

  

Medidas de tendência central e de dispersão; 

 

Pesquisas censitária ou amostral; 

 

Planejamento e execução de pesquisa amostral. 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na 

construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e 

reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do 

espaço amostral é igual a 1. 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para 

representar um conjunto de dados de uma pesquisa. 

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de 

uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira 

adequada para a tomada de decisões. 

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma 

pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de 

seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada 

pela amplitude. 

 (EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética 

ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e 

não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita 

de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e 

estratificada). 

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma 

técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os 

gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, 

destacando aspectos como as medidas de tendência central, a 

amplitude e as conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

9º ano 

Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e 

independentes; 

 

Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a 

erros de leitura ou de interpretação; 

 

Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em 

tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos 

de barras e de setores e gráficos pictóricos; 

 

Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos 

independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua 

ocorrência, nos dois casos. 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela 

mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, 

erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas 

corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), 

entre outros. 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, 

setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para 

apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos 

como as medidas de tendência central. 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema 
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da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório 

contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, 

tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 
Fonte: Adaptado BNCC (2018, p. 304-305, 310-311, 314-315 e 318-319). 
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ANEXO B- ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS VALENÇA-Ba 

 

Quadro 2- Localização das Escolas 

Nº ESCOLAS LOCALIDADE ENDEREÇO 

1 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TOMÉ DE SOUZA ZONA RURAL ENTRONCAMENTO DE VALENCA, CENTRO. 

2 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSME ALVES ZONA RURAL FAZENDA TESOURA OROBO, S/N, OROBO.  

3 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE SOUZA E 

OLIVEIRA 

ZONA URBANA RUA ALVARO MACIEL, 344, SAO FELIX. 

4 ESCOLA MUNICIPAL DO AREAL ZONA URBANA RUA ESPIRITO SANTO, S/N, AREAL DE CIMA. 

5 ESCOLA MUNICIPAL ALOÍSIO EVANGELISTA DA 

FONSÊCA 

ZONA RURAL AVENIDA BERNADETE QUEIROZ NERY, S/N, 

BOLIVIA. 

6 ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOANA DOS SANTOS ZONA RURAL VILA DE SERRA GRANDE, SERRA GRANDE. 

7 ESCOLA MUNICIPAL HARRY BATISTA DE OLIVA ZONA URBANA RUA DO TAIPIRI, GRAÇA. 

8 ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ ANDRADE SOARES ZONA RURAL POVOADO DO BOMFIM, KM23. 

9 ESCOLA MUNICIPAL DO JEQUIRIÇÁ ZONA RURAL FAZENDA NOVA ESPERANCA, SN, BERNARDO 

LAPA.  

10 ESCOLA MUNICIPAL DARIO GALVÃO DE QUEIROZ ZONA URBANA AVENIDA BERNADETE QUEIROZ NERY, SN 

BOLIVIA. 

11 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DE 

MAGALHÃES 

ZONA RURAL RUA SAO FRANCISCO, SN, MARICOABO. 

12 ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS ZONA URBANA RUA 04, S/N, VILA OPERARIA. 

13 ESCOLA MUNICIPAL CLEMENCEAU TEIXEIRA ZONA URBANA RUA DAMIAO PEREIRA, S/N, SEDE, BOLIVIA. 

14 ESCOLA MUNICIPAL BAIXA ALEGRE ZONA URBANA RUA DA BAIXA ALEGRE, S/N, BAIXA ALEGRE. 

15 ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES ZONA URBANA JOAO LEONARDO DA SILVA, S/N, URBIS. 

16 ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPELO DE QUEIROZ ZONA URBANA RUA BERNADETE QUEIROZ, S/N, BOLIVIA. 
Fonte: Secretária Municipal de Educação de Valença- Ba, 2019. 


