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Resumo 

Este trabalho pretende discutir uma das atividades que compõem os dados de pesquisa de 

mestrado do primeiro autor sobre o ensino de estatística e probabilidade para alunos dos 

anos finais do ensino fundamental. A questão da incerteza e da aleatoriedade tiveram papéis 

importantes nas discussões e a tecnologia foi utilizada para facilitar a análise e discussão 

dos dados. O método que delineou a pesquisa foi o estudo de caso na perspectiva de 

Creswell e André tendo em vista que é uma abordagem que considera o conhecimento 

como um processo construído pelos sujeitos em suas interações enquanto atuam na 

realidade. Os resultados mostram que o ensino com foco na investigação permite o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para que o estudante tome decisões mais 

coerentes com a realidade. 

Palavras-chave: Educação estatística. anos finais do ensino fundamental. ensino e 

aprendizagem. ensino de probabilidade. 

Abstract 

This work intends to discuss one of the activities that compose the first author's master's 

research data on the teaching of probability for students in the final years of Elementary 

School. The question of uncertainty and randomness played important roles in the 

discussions and the technology was used to facilitate data analysis and discussion. The 

method that outlined the research was the case study from the perspective of Creswell and 

André in view of the an approach that considers knowledge as a process built by the 

subjects in their interactions while acting in reality. The results show that teaching focusing 

on research allows the development of skills necessary for the student to make decisions 

that are more coherent with the reality. 

Keywords: Statistical education. final years of elementary education. teaching and 

learning. teaching of probability. 

1. Introdução 

A educação estatística vem ganhando espaço cada vez maior nas pesquisas e nos cursos 

de pós-graduação visto a sua importância para a formação de um cidadão crítico e que 

saiba ler o mundo em que vive. Ela se interessa pelos métodos científicos para a coleta, 

organização e representação de dados de modo a obter conclusões válidas para tomadas 

de decisões coerentes. Cabe ao professor trabalhar estes conceitos apresentando aos 

estudantes propostas de ensino que venham contribuir com a sua formação. Abordar a 

estatística de maneira tradicional, utilizando dados prontos ou inventados não permitirá 

o desenvolvimento de habilidades e das múltiplas formas de raciocínio que esta ciência 

promove.  

Nossa intenção com este artigo é contribuir com o trabalho dos professores dos anos 

finais do ensino fundamental em relação ao ensino da probabilidade e trazer uma 

proposta diferenciada onde o aluno é protagonista do seu aprendizado sob orientação do 

professor.  

http://www.ugr.es/local/fqm126/civeest.html
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Discutiremos aqui a importância do trabalho com a estatística e probabilidade no ensino 

fundamental por meio do relato de uma atividade aplicada para constituição dos dados 

da pesquisa de mestrado do primeiro autor, tratando-se portanto, de um pequeno recorte 

da sua dissertação.  

2. A importância do ensino de probabilidade e estatística 

Todos os dias enfrentamos situações de incertezas que nos exigem rápidas decisões bem 

como saber fazer previsões que influenciarão nossas vidas. As dificuldades em prever 

resultados são algumas das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo desta sociedade rica 

em informações. Acertar em nossas escolhas depende de como foi a nossa formação. 

Fazer uma leitura correta de todas estas informações favorece nossas decisões. Lopes 

(2008) aponta como fundamental o conhecimento da probabilidade de acontecimentos 

para agilizarmos nossas escolhas nesse mundo que sofre com rápidas transformações. 

Saber decidir de maneira sensata não é uma competência de qualquer pessoa. A maioria 

delas não consegue analisar informações de modo a contribuir com escolhas válidas e 

racionais. Lopes e Souza (2016) destacam que: 

Muitas pessoas, de maneira geral, ao fazer previsões e tomar decisões em situações de incerteza, 

não utilizam os cálculos de probabilidade ou as teorias estatísticas; ao invés disso, baseiam-se em 

um número limitado de heurísticas, que, por vezes, podem ajudar razoavelmente, mas, por 

outras, podem levar a graves erros de interpretação dos fenômenos. (Lopes; Souza, 2016, p. 

1475) 

É muito comum que as pessoas encontrem dificuldades em suas escolhas diante das 

incertezas, a maioria delas não foi preparada para lidar com tantas informações de modo 

a saber analisá-las de forma razoável. Nesse sentido, é fundamental que a escola 

proporcione aos estudantes propostas de ensino que favoreçam a formação de 

habilidades para saber lidar com estas informações. Pensando nisso, para que o 

conhecimento de estatística e de probabilidade façam parte da vida de todo cidadão, 

seus conceitos e suas competências devem ser inseridos na escola desde cedo. Lopes 

(2012) afirma que o desenvolvimento dos pensamentos estatístico e probabilístico 

devem ser inseridos na escola nos anos iniciais a fim de apresentar contribuições 

significativas na formação do estudante. 

Muitos professores, devido à uma formação deficiente, deixam de desenvolver um 

trabalho com estatística e probabilidade por meio da resolução de problemas e 

atividades investigativas. O uso desta metodologia favorece a construção de 

conhecimento à medida que estabelece relações com as informações obtidas (Soares, 

2014).  

Em conformidade com isso, gostaríamos de destacar a importância de um trabalho em 

educação estatística por meio da resolução de problemas mediante um trabalho 

investigativo utilizando dados presentes no cotidiano dos alunos. De acordo com 

Faustino e Passos (2013) é através de atividades investigativas que o estudante tem a 

possibilidade de aceitar ou não a relevância de certas questões de modo a não aceitar 

uma única resposta como aquela verdadeira. Não diferente de outras ciências, a 

educação estatística deve promover o interesse do aluno pelo aprendizado despertando 

nele um espírito investigativo. 

Diante disso, apresentaremos a seguir uma atividade aplicada que buscou contemplar 

nossa ótica em relação à educação estatística. 
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3. Atividade: Lançamento de CD´s 

Em nosso cotidiano enfrentamos várias situações que nos exigem estimar valores de 

modo que possamos fazer as melhores escolhas. A tomada de decisão em relação à 

confiabilidade pode ser favorecida quando temos a capacidade de fazer previsões e 

estimativas (Leite, 2010). Essa proposta foi pensada de modo a analisar como seria a 

construção dos raciocínios probabilísticos e estatísticos dos alunos, bem como também 

suas estimativas a partir de uma situação nova para eles. 

A metodologia de ensino utilizada para analisar esta atividade foi o estudo de caso já 

que sua abordagem é de natureza qualitativa pois possibilita ao pesquisador a 

exploração de um caso dentro da realidade a partir de diversas fontes de informação 

como observações, relatos e registros (Creswell, 2013). Da mesma forma, André (2013) 

afirma que sua perspectiva é de que este tipo de abordagem considera o conhecimento 

como um processo construído pelos sujeitos em suas interações. 

Ao apresentar a atividade aos alunos tínhamos o objetivo de que eles pudessem perceber 

a importância da estimativa na resolução de problemas tanto na escola como em 

diversas situações da vida. 

Com esta proposta, buscamos conscientizar os alunos de que estimar não leva à uma 

única solução, o que vai ao encontro com as ideias da educação estatística. Essa ciência 

se diferencia da matemática pelas tomadas de decisão, pois a aleatoriedade e a incerteza 

são opostos aos aspectos determinísticos da matemática (Assis, 2015). 

Esta atividade tem como objetivo a análise de dados e o estudo da probabilidade e foi 

adaptada de uma proposta do professor Paulo Antonio Silvani oferecida e disponível no 

portal do professor do Ministério da Educação (MEC) 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19562, recuperado 

em 02 jan 2018). Para desenvolvê-la, os alunos deverão lançar CD´s nos ladrilhos do 

chão de forma aleatória observando se eles caem entre ou sobre os rejuntes desses 

ladrilhos. O lançamento do CD é favorável quando este fica entre os rejuntes do 

ladrilho, conforme a Figura 1. No caso do CD sobrepor o rejunte do piso, dizemos que o 

lançamento foi não favorável, o que pode ser observado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lançamentos favoráveis Figura 2. Lançamentos não favoráveis 

Este experimento foi dividido em três etapas e realizado em grupos de até quatro alunos. 

Na primeira etapa, os alunos deveriam opinar em relação ao lançamento dos CD´s 

serem favoráveis ou não. Na segunda, lançariam os CD´s no piso do pátio registrando os 

resultados encontrados e, na última, analisariam os resultados obtidos determinando as 

medidas de tendência central, encontrando a probabilidade do lançamento ser favorável 

de modo a concluir o que observaram. Os alunos receberam as seguintes orientações: 
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1. Cada estudante do grupo deve pegar um CD e se posicionar de frente para o piso. 

De olhos fechados, cada um deles lança o CD em direção ao piso. Este 

procedimento deve ser repetido até que se tenha lançado um total de 10 CD´s. 

2. Na sequência, devem registrar os dados verificando quantos foram os CD´s 

favoráveis.  

 

Figura 3. Imagem da tabela para o registro das observações dos alunos 

3. Após preencher os resultados da primeira sessão é necessário realizar os 

lançamentos até completar toda a tabela, ou seja, até finalizar 20 sessões de 

lançamentos. 

4. Quando completar a tabela, o grupo deve analisar e discutir os resultados, 

respondendo as questões a seguir: 

Questões propostas após a atividade prática: 

1. Antes dos lançamentos, o que o grupo achava mais fácil de acontecer: o CD parar 

inteiramente dentro de um ladrilho ou sobre o rejunte do ladrilhado? 

2. Após os lançamentos, o que o grupo acha mais provável: o CD parar dentro de um 

ladrilho (lançamento favorável) ou o CD parar sobre o rejunte (lançamento não 

favorável)? 

3. Qual a razão entre o número de lançamentos favoráveis e o número de 

lançamentos totais na primeira sessão? 

4. Calcule a da probabilidade de um lançamento ser favorável. 

5. Compare os resultados do seu grupo com os resultados dos outros grupos (soma 

de todas as sessões). 

6. O que você observa em todos esses cálculos? O que é possível concluir com este 

experimento? 

7. Encontre a média e a moda dos lançamentos favoráveis de cada sessão. 

3.1 Desenvolvimento da atividade 

Apresentamos a atividade para a turma composta de 28 estudantes e como deveriam 

proceder para realizar os arremessos. Deixamos clara a importância de realizarem o 

experimento sem olhar para o piso de modo que os lançamentos fossem aleatórios. 

Lembramos que aquela atividade não era uma competição entre eles e seu objetivo não 

era ver quem acertava mais CD´s dentro do piso. 

Antes de iniciarmos os lançamentos, os grupos responderam a seguinte questão: Você 

acha que a maioria de seus lançamentos será favorável ou não favorável? Nesse 

momento, foi feita uma estimativa com base na percepção dos alunos com relação a 

atividade que seria realizada. 

Eles discutiram a questão entre seus pares. Como estavam com os materiais em mãos, 

observamos que alguns alunos colocaram os discos sobre o piso da sala de aula, que é o 

mesmo do pátio da escola, para escolher que resposta dar. Após a análise de seus 
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registros, verificamos que grande parte dos grupos estimou que a maioria de seus 

lançamentos seriam não favoráveis. 

A partir daí, seguimos para o pátio da escola para a realização do experimento. Os 

alunos revezavam-se nos lançamentos e registros. A medida que os alunos iam 

terminando esta etapa da atividade, voltavam para a sala de aula para organizarem os 

dados e iniciarem as discussões, respondendo as primeiras questões. Orientamos que, ao 

responderem a questão 3, registrassem suas respostas na forma de fração, decimal e de 

porcentagem. A ideia era desenvolver uma matemática de forma integrada de modo a 

não fragmentar os conteúdos já que uma das dificuldades encontradas pelos alunos é 

saber associar os diferentes tipos de representação do número racional (fração, decimal 

e porcentagem) (Curty, 2016). 

Após a conclusão desta etapa do experimento, seguimos para a sala de informática. O 

objetivo era comparar os cálculos realizados na sala de aula com aqueles que iríamos 

gerar com a planilha eletrônica do Excel, determinando também a média e moda dos 

lançamentos favoráveis. 

Antes de iniciar esse procedimento, perguntamos aos alunos que média eles poderiam 

estimar olhando para os valores de suas vinte sessões. Sem realizar cálculos, os alunos 

apresentaram oralmente suas estimativas chegarando a valores aproximados da média 

de lançamentos favoráveis. 

O próximo passo foi a elaboração de uma tabela e, utilizando os comandos que o 

programa Excel oferece, verificaram se os seus cálculos estavam corretos. 

 

Figura 4. Determinando média e moda com uso de planilha eletrônica. 

Voltamos para a sala de aula e iniciamos uma discussão em relação aos resultados 

obtidos. Na lousa, colocamos a porcentagem de CD´s favoráveis que cada grupo 

encontrou. 

 

Figura 5. Registro do resultado de cada grupo sobre lançamentos favoráveis. 

Nas discussões, procuramos lembrar que já estávamos desenvolvendo atividades sobre 

estatística há algum tempo. Questionamos os alunos se eles sabiam qual turma da escola 

estava realizando um trabalho de estatística e a aluna Vitória disse que eles mesmos 

estavam fazendo esse trabalho. Esperávamos que eles respondessem que eram os alunos 
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do 9° ano já que esta turma realizava uma pesquisa sobre cultura e os alunos do 7° ano 

já tinham sidos entrevistados. 

Aproveitamos o momento para falar sobre o significado de população em uma pesquisa. 

Dissemos que a turma do 9° ano coletava dados para seu trabalho e isso caracteriza uma 

atividade de estatística. Esta pesquisa envolvia todos os alunos da escola, ou seja, era 

um censo, pois estavam investigando todos os elementos da população e não uma 

pesquisa por amostra considerada uma investigação com alguns elementos desta 

população (Carzola et al, 2017). 

Perguntamos o que tem de estatística na atividade lançamento de CD´s. A aluna 

Michely respondeu que nós também coletamos dados no pátio o que é considerada uma 

atividade de estatística. Questionamos, então, quais dados coletamos no pátio e a aluna 

Jennifer disse que os dados são os CD´s que ficam dentro dos pisos. 

A seguir apresentamos os resultados para a questão 5 de cada grupo na lousa destacando 

que um deles conseguiu obter mais lançamentos favoráveis do que não favoráveis. 

Indagamos a turma se aquela atividade fosse um jogo ou uma competição e não um 

experimento como ocorreu, qual o grupo teria vencido. Luiz respondeu que seu grupo 

seria o vencedor. 

Como esse foi o único grupo que conseguiu mais lançamentos favoráveis, perguntamos 

se eles realizaram o experimento com os olhos abertos tentando acertar os discos dentro 

do piso. Dissemos ao grupo que procurassem ser honestos em suas falas e Luiz 

respondeu que não, mas o professor insistiu: “Vocês procuraram focar o piso com o 

objetivo de acertar seus lançamentos?” João justificou: “Tentamos acertar, mas não 

miramos.” 

Nesse momento o professor interviu: “Vocês tentaram acertar o disco dentro do piso, 

mas não era esse o objetivo da atividade. Os lançamentos deveriam ser feitos de 

maneira aleatória sem o objetivo de acertar. Quem tentou acertar os discos nos 

lançamentos?”, Luiz: “Eu tentei, utilizei uma técnica: você fica de olho fechado e fica 

dentro do piso e imagina uma linha.”, João se justificou: “Professor, eu não olhei, eu 

fazia assim: eu lançava um CD e o Gabriel me dizia acertou um. Então eu tentava jogar 

o CD da mesma maneira e direção que tinha jogado para acertar mais.” Perguntamos se 

mais algum aluno tentou acertar os discos como fez o grupo do Luiz. Isabelle respondeu 

que ela também tinha tentado acertar, jogando o CD mais perto. O profesor questionou: 

“Mais perto como? Mais perto do chão? Não era para realizar os lançamentos próximos 

ao chão, lembram? Era do alto!”, Raissa disse: “É mais perto dela, do pé dela”. 

Comentado o resultado do grupo da aluna Raíssa (37%), perguntamos aos alunos se foi 

uma boa técnica para acertar os resultados. Eles disseram que não, já que foi o grupo 

que conseguiu o menor número de lançamentos favoráveis. Mais alunos pediram para 

apresentar como foram os seus lançamentos e Michely disse que não estava 

conseguindo acertar. E o professor lembra a todos que a atividade não é competição. O 

objetivo não era conseguir mais lançamentos favoráveis que os outros grupos. Talvez 

porque realizamos atividades anteriores com jogos, os alunos pensaram que isso 

também é um jogo que terá um vencedor ao final. Michely disse que estava jogando o 

CD e não acertava quase nenhum, então começou a jogar perto dela e conseguiu acertar 

quase todos. 

Observamos nas falas dos alunos que eles lidaram com a atividade como uma 

competição por ser algo que gostam de fazer entre os colegas da turma. Estão 
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acostumados a vivenciarem situações em seus cotidianos que promovem competições, 

sejam em brincadeiras fora da escola ou até mesmo em atividades matemáticas como 

jogos, nos quais a proposta é competir e tentar vencer os desafios.  

Após a fala da aluna Michely perguntamos aos alunos se a técnica usada pela aluna era 

boa para conseguir lançamentos favoráveis. Os alunos disseram que ela teve sorte nos 

lançamentos. Prosseguimos com a atividade sondando se os alunos acham mais fácil 

obter lançamentos favoráveis ou não favoráveis. O aluno José disse que acha que os 

lançamentos não favoráveis aparecem mais pois o tamanho do piso é pequeno e a 

probabilidade de acertar é menor. O professor acrescentou: “O José está tirando sua 

conclusão em relação ao tamanho do piso e a gente não trabalhou com cálculos em 

relação à área e sim com um experimento de lançamentos aleatórios. Quem mais pode 

opinar sobre que tipo de lançamento podemos obter mais: favoráveis ou não 

favoráveis?” Jhennifer respondeu que “depende do jeito que você joga.” E o professor 

completou: “Mas eu disse que deveríamos fazer lançamentos sem nos preocuparmos em 

acertar o disco dentro do piso. Era necessário fazer os lançamentos com os olhos 

fechados.” E ela acrescentou: “eu acho que é mais fácil obtermos lançamentos não 

favoráveis, pois não estaremos tentando acertar.” 

O professor perguntou quem concordava com a opinião da aluna e o Kauê respondeu: 

“A gente acha (nosso grupo) que a probabilidade de acertar é menor: 40%.” E foi 

questionado sobre esse número e ele respondeu que olhou na tabela que estava na lousa. 

O questinamento continuou e Gabriel respondeu: “eu acho que é mais fácil acertar”. E o 

professor completou: “Vocês acham isso, pois jogaram os discos sem fechar os olhos, 

certo?”, Gabriel disse que sim e o professor questionou: “E se vocês fizerem os 

lançamentos sem olhar, como seriam os resultados?” Luiz respondeu: “Acho que seria 

50%. Porque se for olhar no piso dá para saber porque o meio é grande.” 

A partir dessas discussões, desenhamos na lousa um piso com as dimensões daquele 

utilizado no experimento (30 cm de lado) e perguntamos aos alunos se o piso fosse 

maior, 50 cm de lado, a probabilidade de acertos (CD favorável) seria maior ou menor. 

Os alunos responderam a probabilidade seria maior. 

Os alunos foram questionados: “E se o piso fosse quadrado medindo um metro de lado, 

os lançamentos favoráveis seriam provável, impossível ou certo?” os alunos, em coro, 

responderam: “Provável.” E o professor continuou: “Muito bem. E se o tamanho do piso 

fosse do tamanho do pátio da escola, ou seja, fosse um único piso?”, os alunos 

responderam: “Com certeza acertaríamos.”, Professor: “O lançamento seria provável ou 

certo?”, alunos: “Certo”. 

Após essas discussões, procuramos provocar os alunos a analisarem os resultados que 

obtiveram em seus lançamentos apresentados na tabela da lousa. Perguntamos à turma: 

“Quantos lançamentos realizamos no pátio da escola?”, Ana disse: “1600 pois foram 

oito grupos, como cada grupo lançou 200 vezes, 1600 lançamentos.” E o professor 

perguntou: “Vocês acham que conseguimos mais lançamentos favoráveis ou não 

favoráveis?” Michely disse: “Não favoráveis” e foi questionada aí completou: “Está na 

lousa os resultados dos grupos e a maioria foi não favoráveis.” 

Em seguida, analisamos como obter o resultado da sala, ou seja a média dos 

lançamentos favoráveis. A aluna Jhennifer respondeu que devemos somar os valores 

obtidos por todos os grupos e dividir a soma por oito. Em seguida encontramos esta 

média apresentando os valores na lousa. Desse modo, com os dados apresentados, 

prosseguimos com a discussão: “Com esse grande número de lançamentos, se 
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realizarmos um novo experimento desse tipo, com o mesmo tamanho e formato do disco 

e utilizando o mesmo piso, será mais provável obter lançamentos favoráveis ou não 

favoráveis?” 

Os alunos responderam: “Não favoráveis” e esclarecemos aos alunos que não podemos 

saber com certeza o resultado de um experimento aleatório considerado um fenômeno 

atribuído ao acaso. Devido a isso, destacamos a importância de saber analisar os dados 

antes de fazer qualquer escolha. 

Em relação ao experimento, o qual foi realizado em um considerável número de 

lançamentos, observamos que os alunos começam a ter opiniões diferentes daquelas que 

tinham antes de realizá-lo. A fala do aluno Kauê mostra que ele começa a utilizar os 

dados observados para tirar suas conclusões. Segundo Soares (2014) as decisões ou 

previsões, para serem válidas, devem ser baseadas em um grande número de dados. Se 

os dados traçassem situações identificáveis, seria fácil fazer tais previsões, mas isto não 

acontece devido à variabilidade. 

Verificamos nas falas dos alunos que eles começam adquirir a noção do impossível, 

provável e certo mostrando também que utilizando as informações compartilhadas dos 

grupos optaram por melhores escolhas. 

 Foi importante destacar aos alunos a importância da compreensão sobre a variabilidade. 

A coleta de dados torna possível chegar às conclusões válidas e as discussões e 

interações dos diferentes pontos de vista favorece uma comparação pertinente dos dados 

(Soares, 2014). 

4. Algumas considerações 

Verificamos nesta atividade a satisfação dos alunos em realizá-la. Quando propomos 

atividades que envolvem conceitos matemáticos e exploram as ideias apresentadas pelos 

alunos a aprendizagem ocorre num proceso dinâmico, favorecendo o desenvolvimento 

de suas habilidades e criatividades. Através da manipulação e experimentação de 

materiais, não estamos apenas proporcionando atividades lúdicas, mas também criando 

situações que favoreçam o desenvolvimento do pensamento abstrato (Lopes, 2003). 

Foi interessante observar durante as discussões dos resultados que os alunos 

apresentaram que eles se mostravam preocupados em acertar os CD´s dentro do piso e 

mudar sua maneira de jogar o CD conforme a fala de outros colegas. O pesquisador, 

como já tinha dito no início do trabalho, esclareceu que a estatística e a probabilidade 

não tem uma solução única como eles estão acostumados a encontrar na matemática. 

Como o estudo nestas áreas envolvem números num contexto, elas possibilitam várias 

opiniões e soluções (Oliveira, 2014). 

Destacamos a importância da participação dos alunos frente aos dados coletados. 

Concluímos que o uso de simulações e experimentos permite ao aluno basear-se em 

dados mais concretos para poder argumentar de forma coerente. Enfatizamos também 

que o uso de atividades investigativas é uma estratégia de ensino que traz para a sala de 

aula uma poderosa ação educativa em busca da construção do conhecimento. 
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