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Objetivo  
 

 

Fazer um levantamento de toda a produção acadêmica e científica que consta 

no Banco de Teses da Capes (BTC), referente aos trabalhos de Dissertações e 

Teses que se relacionam com a problemática do ensino da Estatística e da 

Probabilidade no período de 2000 a 2008. A partir desse levantamento, analisar e 

categorizar esses trabalhos contribuindo para fomentar a discussão acerca do 

desenvolvimento desta área do conhecimento. 

 
Procedimentos 

 

 
Para realizar o levantamento dos trabalhos, iniciamos nossa pesquisa 

solicitando uma busca no Banco de Teses da CAPES com as palavras-chaves: 

Ensino da Estatística e, depois, Ensino da Probabilidade, consultando 

primeiramente dissertações de mestrado e, em seguida, as teses de doutorado, que 

foram listadas com ambas as palavras-chaves, todas elas no período de 2000 a 

2008. 

Inicialmente listamos e numeramos os trabalhos por ordem cronológica e pelo 

seu nível de pesquisa. Essa organização foi necessária para facilitar nossas 

consultas constantes às obras mencionadas. Assim, por exemplo, quando nos 

referirmos, ao longo de nosso trabalho, à pesquisa ou ao trabalho D1, estamos nos 

referindo ao trabalho de dissertação produzido em 1 de setembro 2000 de autoria 

de, Claudia Borim da Silva, e ao nos referirmos ao trabalho que se inicia por T 

estamos nos remetendo a uma tese, como exemplo, o trabalho T1 está associado à 

Tese de Claudette Maria Medeiros Vendramini produzido em 01 de outubro de 2000. 

A seguir apresentamos o quadro 1 com as dissertações selecionadas, na 

ordem cronológica do ano de publicação, para esta pesquisa com dados referentes 

a: autor, título, data da defesa, número de volumes e de páginas, instituição e 

programa de Pós-Graduação. 
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Numeração DISSERTAÇÕES 
 

1 
Cláudia Borim Da Silva. Atitudes em relação à estatística: um 
estudo com alunos de graduação- 01/09/2000. 1v. 140p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

2 

Auriluci De Carvalho Figueiredo. Probabilidade Condicional :"Um 
enfoque de seu ensino". 01/12/2000. 1v. 158p. Mestrado. 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

3 

Solange Mara Santos Pessanha. "UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 
DE ALGUNS CONCEITOS E TÓPICOS DE ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE". 01/08/2001. 1v. 170p. Mestrado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - 
MATEMÁTICA 

4 

Renato Bica Noal. Ambiente Colaborativo para Ensino de 
Estatística com o SEstat. 01/02/2002. 2v. 83p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CIÊNCIAS 
DA COMPUTAÇÃO 

5 

Cibele de Almeida Souza. A distribuição binomial no ensino 
superior. 01/04/2002. 1v. 143p. Mestrado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

6 
Adilson Tortato. A Estatística no Ensino Médio no Município de 
Passo Fundo.. 01/09/2002. 1v. 67p. Mestrado. UNIVERSIDADE DE 
PASSO FUNDO – EDUCAÇÃO 

7 

Joelson Maschio. Uma experiência de ensino: noções de amostra 
representativa e probabilidade durante um curso de Estatística. 
01/10/2002. 1v. 101p. Mestrado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA - EDUCAÇÃO 

8 

Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid. Professores e alunos 
construindo saberes e significados em um projeto de estatística 
para 6a série: estudo de duas experiências em escolas pública e 
particular.. 01/12/2002. 1v. 200p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

9 

Maria Eliani De Oliveira Jung. Uma proposta metodológica para o 
ensino de estatística nas escolas técnicas adequada as 
necessidades organizacionais. 01/01/2003. 2v. 176p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO 

10 

Sandra Da Silva Santos. A Formação do Professor não especialista 
em Conceitos Elementares do bloco Tratamento da Informação: 
um estudo de caso no ambiente computacional. 01/05/2003. 1v. 
312p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

11 

Roberto Belarmino Herebia. A característica da formação inicial e 
continuada docente de estatística da ucdb. 01/07/2003. 1v. 92p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - 
EDUCAÇÃO 

12 Cristiane Aparecida Stella. Um Estudo sobre o Conceito de Média 
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com Alunos do Ensino Médio. 01/10/2003. 1v. 178p. Mestrado. 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 

13 

Raquel Andrade Rebelo. Planejamento de Uma Ferramenta 
Computacional de Ensino-Aprendizagem de Análise de 
Regressão.. 01/02/2004. 1v. 130p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

14 

Francisco Luiz Vilas Boas. Desenvolvimento de um sistema 
computacional para o ensino de Estatística à distância. 01/02/2004. 
1v. 122p. Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - 
ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA 

15 

Mauro César Gonçalves. Concepções de professores e o ensino 
de probabilidade na escola básica. 01/05/2004. 1v. 148p. 
Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

16 

Vilson Wronscki Ricardo. Metodologia de Gerenciamento de Base 
de Dados para Ensino-Aprendizagem de Estatística na Web. 
01/08/2004.1v.122p. Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

17 

Vera Maria Da Silva Ribeiro. Uma abordagem sobre as atitudes e 
as idéias de licenciandos em relação à estatística. 01/09/2004. 1v. 
109p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

18 

Simone Da Silva Dias Caetano. Introduzindo a estatística nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de material 
manipulativo: uma intervenção de Ensino. 01/09/2004. 1v. 229p. 
Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

19 

Endineia Pichler. Metodologia de ensino aprendizagem de 
conceitos de probabilidade e estatística através de um sistema 
tutor inteligente. 01/03/2005. 1v. 97p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

20 

Angela Aparecida Nantes Flores. Probabilidades: um estudo 
com alunos do ensino médio. 01/04/2005. 1v. 98p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – EDUCAÇÃO 

21 

Harryson Júnio Lessa Gonçalves. A educação estatística no ensino 
fundamental: discussões sobre a práxis de professoras que 
ensinam matemática no interior de Goiás. 14/04/2005. 1v. 143p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - EDUCAÇÃO 

22 

Elaine Ewert De Oliveira. O currículo de matemática no ensino 
fundamental e a estatística: relações e possibilidades. 
01/10/2005. 1v. 162p. Mestrado. USM - ���EDUCAÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

23 

Elaine Ewert De Oliveira. O currículo de matemática no ensino 
fundamental e a estatística: relações e possibilidades.. 01/10/2005. 
1v. 162p. Mestrado. UNIVERSIDADE SÃO MARCOS - 
EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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24 

Clemente Ramos Dos Santos. O tratamento da informação: 
currículos prescritos, formação de professores e implementação na 
sala de aula. 01/11/2005. 1v. 126p. Mestrado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

25 

Nadia Carraro Ficagna. Unidade de aprendizagem: uma forma 
diferenciada de aprender estatística alicerçada no educar pela 
pesquisa. 01/12/20051v. 180p. Mestrado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

26 

Talita de Lourdes Rosso de Souza. Estatística e o Ensino Médio: 
um estudo no município de Cachoeira do Sul. 01/03/20061v. 123p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

27 

Jefferson Biajone. Trabalho de projetos: possibilidades e desafios 
na formação estatística do pedagogo. 01/03/2006. 1v. 250p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
EDUCAÇÃO 

28 

Marijane Paese de Toni. A compreensão da estatística a partir da 
utilização da planilha. 01/03/2006. 1v. 159p. Mestrado. 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO 
SUL - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

29 

Paulo Iorque Freitas de Oliveira. A estatística e a probabilidade nos 
livros didáticos de matemática do ensino médio. 01/04/2006. 1v. 
100p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

30 

Carlos Ricardo Bifi. Estatística em um Curso de Administração de 
Empresas - Mobilização dos Conceitos Estatísticos de Base. 
01/05/20061v. 124p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

31 

Tula Maria Rocha Morais. Um Estudo sobre o Pensamento 
Estatístico: Componentes e Habilidades. 01/06/2006 
1v. 134p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

32 

Marjorie Cristina da Rocha Silva. Evidências de validade de uma 
escala de autoconceito acadêmico em estatística. 01/08/2006. 3v. 
146p. Mestrado. UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO – 
PSICOLOGIA 

33 

Giovana Dalmás Marquez. As Concepções dos Professores de 
Matemática do Ensino Fundamental e Médio da 16ª CRE em 
relação ao ensino de estatística. 01/12/2006. 1v. 102p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

34 

Marcelo Rivelino Rodrigues. A urna de Bernoulli como modelo 
fundamental no ensino de probabilidade. 01/05/2007. 1v. 100p. 
Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

35 Michele Médici. A construção do pensamento estatístico: 
organização, representação e interpretação de dados por alunos 
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da 5ª série do Ensino Fundamental. 01/05/2007. 1v. 127p. 
Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

36 

Sandra Aparecida Martins Rotunno. Estatística e Probabilidade: um 
estudo sobre a inserção desses conteúdos no ensino fundamental. 
01/08/2007. 2v. 117p. Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ - EDUCAÇÃO 

37 

Sandra Gonçalves Vilas Boas Campos. Trabalho de projetos no 
processo de ensinar e aprender estatística na universidade. 
01/08/2007. 1v. 148p. Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA - EDUCAÇÃO 

38 
Adriana Costa. A Educação Estatística na Formação do professor e 
Matemática.. 01/09/2007. 3v. 164p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
SÃO FRANCISCO - EDUCAÇÃO 

39 

Amari Goulart. O discurso sobre os conceitos probabilísticos para a 
escola básica. 01/11/2007. 1v. 90p. Mestrado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

40 

Anelise Silva Dias. Evidências de validade de uma prova de 
compreensão em leitura em estatística. 01/02/2008. 
3v. 139p. Mestrado. UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - 
PSICOLOGIA 

41 

Andreia Zanella. Diagnóstico da qualidade do ensino- 
aprendizagem e satisfação dos alunos nas disciplinas de estatística 
da ufsm. 01/04/2008. 3v. 114p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

42 

Daielly Melina Nassif Mantovani. Método para implementação e 
acompanhamento de atividades a distância em disciplinas de 
Estatística: um estudo de caso. 01/04/2008. 1v. 265p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO - 
ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 

43 

Geraldino Moura dos Santos. Conceitos estatísticos no 
desenvolvimento de metodologias interdisciplinares de ensino. 
01/04/2008. 1v. 168p. Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS - ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO 
AGROPECUÁRIA 

44 

Marcia Vieira. Análise exploratória de dados: uma abordagem com 
alunos do ensino médio. 01/11/2008. 1v. 184p. Mestrado. 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

45 

Mirian Maria Andrade. Ensino e Aprendizagem de Estatística por 
meio da Modelagem Matemática: uma investigação com o ensino 
médio. 01/12/2008. 1v. 193p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO CLARO - 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Quadro 3 - Apresentação resumida dos trabalhos de dissertação listados no banco 
de teses da capes por data, IES e programa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A seguir apresentamos o quadro 2 com os dados referentes às Teses 

selecionadas em ordem cronológicas e que apresentam as informações referentes 

à: autor, título, data da defesa, número de volumes e de páginas, instituição e 

programa de Pós-Graduação. 

 

Num. Teses 

1 

Claudette Maria Medeiros Vendramini. Implicações das atitudes e das 
habilidades matemáticas na aprendizagem dos conceitos de 
estatística.. 01/10/2000. 1v. 235p. Doutorado. UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

2 
Lisbeth Kaiserlian Cordani. O ensino de estatística na universidade e a 
controvérsia sobre os fundamentos da inferência.. 01/01/2001. 1v. 
142p. Doutorado. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 

3 

Nelva Maria Zibetti Sganzerla. Aspectos relevantes da estatística e a 
evasão de estudantes no curso de graduação em Estatística da 
UFPR.. 01/10/2001. 1v. 285p. Doutorado. UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

4 

Norival Gonçalez. Atitudes dos alunos do curso de pedagogia com 
relação à disciplina de estatística no laboratório de informática.. 
01/02/2002. 1v. 100p. Doutorado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

5 

Irene Maurício Cazorla. A relação ente a habilidade viso-pictórica e o 
domínio de conceitos estatísticos na leitura de gráficos.. 01/06/2002. 
1v. 315p. Doutorado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
EDUCAÇÃO 

6 

Celi Aparecida Espasandin Lopes. 'O conhecimento profissional dos 
professores e suas relações com estatística e probabilidade na 
educação infantil.'. 01/02/2003. 1v. 300p. Doutorado. UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS - EDUCAÇÃO 

7 
Maria Carolina Cascino da Cunha. Estatística nas séries iniciais do 
ensino fundamental: buscando caminhos. 01/11/2003. 1v. 1p. 
Doutorado. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 

8 

Paulo César Oliveira. O processo de aprender noções de probabilidade 
e suas rela- ções no cotidiano das séries iniciais do ensino 
fundamental: uma história de parceria'. 01/10/2003. 1v. 190p. 
Doutorado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
EDUCAÇÃO 

9 

Nielce Meneguelo Lobo da Costa. Formação de Professores para o 
Ensino da Matemática com a Informática Integrada a Prática 
Pedagógica: Exploração e Análise de Dados em Bancos 
Computacionais. 01/11/2004. 1v. 300p. Doutorado. PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

10 Amilton Braio Ara. O ensino de Estatística e a busca do equilíbrio entre 
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os aspectos determinísticos e aleatórios da realidade. 01/10/2006. 1v. 
163p. Doutorado. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUCAÇÃO 

11 

Cláudia Borim Da Silva. Pensamento estatístico e raciocínio sobre 
variação: um estudo com professores de matemática. 01/05/2007. 1v. 
354p. Doutorado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

12 

Celso Ribeiro Campos. A Educação Estatística: Uma Investigação 
Acerca dos Aspectos Relevantes à Didática da Estatística em Cursos 
de Graduação. 01/11/2007. 1v. 242p. Doutorado. UNIVERSIDADE 
EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO CLARO - 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

13 

Maria Bernadete Da Silva Malara. Os Saberes Docentes Do Professor 
Universitário Do Curso Introdutório de Estatística Expressos no 
Discurso dos Formadores. 01/10/2008. 1v. 309p. Doutorado. 
UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO 
CLARO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Quadro 2 - Apresentação resumida dos trabalhos de Teses listados no banco de 
teses da capes por data, IES e programa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Análises 

Analisamos a seguir qual a participação de cada uma das temáticas na 

produção total desse período para a Educação Estatística. Notamos que cada uma 

dessas temáticas de estudo tem maior ou menor interesse de pesquisa de acordo 

com as necessidades da organização curricular. Temáticas consideradas: 

Cat1. Processo de Ensino e aprendizagem da Estatística e da Probabilidade 

Cat2. Formação Inicial e Continuada de Professores de Matemática 

Cat3. Prática docente /Crenças e Concepções e saberes práticos 

Cat4. Utilização das TICS 

Cat5. Mudanças Curriculares 

 

O processo do ensino aprendizagem da Estatística e da Probabilidade por 

sua relação mais imediata com a prática diária de sala de aula nos parece, ser uma 

preocupação mais latente nessa problemática. Nessa categoria temática 

identificamos dezenove trabalhos, sendo dezessete dissertações e duas teses. No 
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eixo temático sobre a formação de professores identificamos dez dissertações e sete 

teses totalizando dezessete trabalhos. No eixo temático sobre a Prática docente/ 

Crença e Concepções e saberes práticos identificamos doze trabalhos, sendo nove 

dissertações e três teses. No eixo sobre a Utilização das TICS relacionamos onze 

trabalhos divididos em nove dissertações e duas teses. No eixo temático sobre as 

Mudanças Curriculares identificamos onze trabalhos, sendo oito dissertações e três 

teses. 

Nessa categorização há trabalhos que figuram em duas ou mais categorias, 

razão pela qual se explica que o número totalizado, somando todos os trabalhos das 

categorias, excede o número de 58 trabalhos que encontramos em nosso 

levantamento. 

Por meio da categorização a seguir é possível observar a distribuição dos 

trabalhos por eixos temáticos. Na coluna referente às pesquisas indicamos os 

trabalhos de acordo com a ordem cronológica em que foram publicados. 

 
Cat1.: D2- D4- D5- D7- D13- D16- D18- D19- D20- D25- D28- D30- D34- D35- D37- 
D43- T11- T12- D44- 20 D45 

Cat2.: D2*- T4- D10- T7- T8- D11- T9- D*20- D23- D24- D27- T10- T*11- D37- D38- 
D41- T13 17 

Cat3.: D1- T1- D3- D6- D8- T5- D9- T6- D15- D17- D21- D31- D33 13 

Cat4.: D4*- T4*- D10*- T9*- D13*- D14- D16*- D19*- D28*- D42- D44* 11 

Cat5.: T2- T3- D12- T7- D22- D23*- D24*- D26- D29- D32- D36- D39- D40 

 
 

Metanálise das pesquisas 

Ao analisarmos os resumos, identificamos de cada trabalho a abordagem 

adotada, o enfoque teórico, os objetivos e principais resultados. A partir dessa 

identificação e considerando os eixos temáticos, procuramos pontos de 

convergências que revelem características comuns entre os trabalhos, principais 

tendências com relação a este tipo de estudo e o que é novo e emergente neste 
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campo de estudo. 

 

Eixo Temático: Processo de ensino e aprendizagem da Estatística e da 
Probabilidade 

Encontramos trabalhos neste eixo temático que desenvolveram sequências de 

ensino, sequências didáticas e intervenções de ensino com o objetivo de introduzir 

conceitos de probabilidade e estatística. 

Uma das características que mais se ressalta nas pesquisas que se enquadram 

neste eixo temático é a ênfase dada à utilização de computadores como ferramenta 

no processo de ensino e aprendizagem da estatística e da probabilidade. Dos vinte 

trabalhos identificados neste eixo temático, nove deles, ou seja, 45% utilizaram os 

computadores como recurso para o ensino da estatística. Parte das pesquisas com 

estas características, a partir de sequências de ensino ou Engenharias Didáticas, 

explora o uso de planilhas, softwares específicos de estatística, sistemas 

inteligentes, banco de dados e ambientes informatizados, com o objetivo de 

comparar essa metodologia de ensino com a abordagem que não considera o uso 

destes recursos para o ensino de determinados conteúdos. Dentre as conclusões 

apontadas por essas pesquisas destacamos a recomendação do uso dos 

computadores como facilitador da aprendizagem e como forma de estimular os 

alunos. 

Duas pesquisas identificadas neste eixo temático, Ficagna (2005) e Campos Vilas 

Boas (2007), abordaram o ensino da estatística a partir da utilização de projetos. 

Essas pesquisas apontam como resultados que a utilização de projetos propicia uma 

aprendizagem significativa e que o ensino alicerçado em projetos contribui 

positivamente para o desenvolvimento profissional. 

Identificamos neste eixo temático três pesquisas, Maschio (2002), Campos (2007) e 

Andrade (2008), que investigaram como um ensino desenvolvido a partir da 

Modelagem Matemática pode facilitar a aprendizagem da estatística e da 

probabilidade. Maschio (2002) concluiu que, com essa abordagem, os alunos foram 

envolvidos e participaram durante todo o processo de ensino. As pesquisas de 
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Campos (2007) e Andrade (2008) abordaram a Modelagem Matemática e sua 

integração com a Educação Matemática Critica. 

Segundo Flemming, Luz e Mello (2005), a Educação Matemática Crítica surge na 

década de 1980 como um movimento que promove debates acerca do tema poder. 
De acordo com Flemming, Luz e Mello (2005), ao trabalhar com a Matemática 

Crítica, é possível mostrar ao aluno uma outra faceta do papel da matemática na 

sociedade, tornando-a uma ferramenta importante na busca de uma sociedade mais 

justa. 

A Educação Matemática Crítica se insere na categoria das tendências atuais da 

educação matemática e pressupõe a participação ativa do aluno em cada etapa do 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, favorece um ambiente propício 

ao trabalho com a Modelagem Matemática. As pesquisas de Campos (2007) e 

Andrade (2008) que trataram deste tema concluíram que Modelagem Matemática 

pode ser um caminho possível para promover uma Educação Matemática Crítica. 

Apontamos que sentimos ausência de trabalhos que investigam a resolução de 

problemas como recurso ao processo de ensino e aprendizagem da estatística e da 

probabilidade. Essa ausência é sentida quando analisamos os PCN (1998) que 

apontam a resolução de problemas como ponto de partida para o ensino da 

matemática. Lopes (1999) destaca que a resolução de problemas é o princípio 

norteador da aprendizagem da Matemática, possibilitando o desenvolvimento do 

trabalho com Estatística e Probabilidade em sala de aula. 

 

Eixo temático: Formação inicial e continuada de professores de Matemática 

Das dezessete pesquisas identificadas neste eixo temático apenas uma delas não 

utilizou como metodologia de investigação a pesquisa qualitativa. A maioria das 

pesquisas que se enquadram nesta categoria teve como objetivo a investigação 

sobre como as atitudes e concepções dos alunos/professores, com relação ao 

ensino da estatística, influenciam no desempenho desta disciplina. 

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas ou questionário com 
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alunos/professores, ou ainda com a observação direta na sala de aula. 

Constatamos, neste eixo temático, poucas pesquisas que investigaram a utilização 

dos computadores como instrumento facilitador na compreensão dos alunos com 

relação à disciplina de estatística. Das pesquisas encontradas neste eixo temático 

somente três abordaram o uso dos computadores no processo de formação do 

professor. Norival (2002) verificou como a utilização dos computadores afeta a 

compreensão dos alunos de um curso de pedagogia com relação aos conteúdos de 

estatística. Santos (2003) investigou sobre a formação dos conceitos matemáticos 

referente ao bloco de conteúdos por parte do professor com o auxilio de ambiente 

computacional. Costa (2004) procurou responder quais são os fatores significativos 

de um processo de formação de professores na perspectiva da aprendizagem ao 

utilizar o computador para a construção da prática de ensino. 

Campos Vilas Boas (2007) abordou a questão que envolve a utilização do trabalho 

de projetos como metodologia de ensino da estatística. 

Outra pesquisa que destacamos é a de Moura (2005) que realizou um trabalho, a 

partir da introdução da história do risco-gênese do pensamento estatístico, para 

analisar quais eram as noções conceituais de professores de Estatística. 

Ressaltamos que com relação a pesquisas sobre o ensino da estatística na 

formação de professores no período de 2000 a 2008 foi notável a preocupação com 

relação a atitudes, satisfação e concepção dos professores e formandos para a 

compreensão e aquisição de conhecimentos. 

Identificamos apenas dois trabalhos que desenvolveram pesquisas com relação ao 

estudo da probabilidade na formação inicial e continuada dos professores de 

matemática. Figueiredo (2000), que abordou a questão dos registros de 

representação semiótica, desenvolveu um estudo que se aplica tanto ao processo 

do ensino e aprendizagem da estatística e da probabilidade como na formação de 

professores de matemática. Oliveira (2003) elaborou um trabalho analisando como a 

parceria entre o pesquisador e o professor pode propiciar mobilização de conceitos 

ligados ao estudo da probabilidade e estatística. 

A questão do ensino da probabilidade na formação inicial e continuada de 
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professores poderia ser mais explorada. Coutinho (1994) aponta para a existência 

de obstáculos epistemológicos associados à compreensão desta disciplina que 

merecem ser investigados. 

Segundo Coutinho (1994), sem uma intervenção didática apropriada a 

aprendizagem de probabilidades se torna muito difícil para os alunos. Considerando 

que essa dificuldade, apontada por Coutinho (1994), apresenta-se ao aluno e ao 

professor, julgamos que seria importante termos mais trabalhos direcionados nesta 

linha de pesquisa. 

 

Eixo temático: Prática docente, crenças/ concepções e saberes práticos 

A maioria das pesquisas deste eixo temático também utilizou como metodologia a 

pesquisa qualitativa. Os trabalhos de Silva (2000), Vendramini (2000), Cazorla 

(2002) e Ribeiro (2004) investigaram as atitudes e satisfação dos alunos em relação 

ao conteúdo de estatística. Essas pesquisas se utilizaram de questionários e escalas 

de atitudes para a coleta de dados. As pesquisas de Silva (2000) e Vendramini 

(2000) concluíram que há uma ligação muito estreita entre o aprendizado da 

matemática e as atitudes positivas em relação à estatística. Cazorla (2002) aponta 

que a instrução tem papel relevante no desenvolvimento do conceito da média e da 

leitura do gráfico e Ribeiro (2004) concluiu que quando a ideia de conceitos 

estatísticos está associada a termos vagos ou a conceitos matemáticos, as atitudes 

tendem a ser mais negativas. 

Os trabalhos de Gonçalves (2004) e Marquez (2006) investigaram as concepções 

dos professores com relação ao ensino da estatística e da probabilidade. Esses 

autores analisaram livros didáticos procurando identificar as principais correntes, 

quanto ao ensino dessas disciplinas. Posteriormente, observaram e questionaram os 

professores que lecionam esses conteúdos. Essas pesquisas constataram que a 

prática de ensino influencia na mudança de concepções sobre esses conteúdos e 

que a maioria dos professores que atua no ensino fundamental e médio concebe 

como importante este assunto. 

Pessanha (2001), utilizando uma abordagem histórico-bibliográfica, desenvolveu seu 



15 
 

trabalho a partir do estudo da evolução dos conceitos e das ideias da estatística. A 

autora finaliza seu trabalho apontando algumas tendências educacionais que, 

segundo ela, possibilitam estender o ensino da estatística para o ensino fundamental 

e médio. Neste eixo temático também identificamos pesquisas que investigaram a 

prática de ensino com relação ao conteúdo estatística em uma determinada cidade; 

outro trabalho que, partindo de um projeto de estatística, investigou como os 

professores e alunos constroem seus saberes e outra pesquisa que investigou sobre 

as ferramentas estatísticas desenvolvidas em curso técnico e a necessidade de 

organizações em termos das ferramentas estatísticas. 

As práticas docentes, concepções, e saberes práticos com relação ao conteúdo 

estatística sob diversos enfoques teóricos foram explorados por essas catorze 

pesquisas. Destacamos que dessas catorze pesquisas, oito delas se ocuparam com 

a problemática do ensino da estatística e da probabilidade no ensino médio e 

fundamental. Esse é um dado revelador sobre as pesquisas que investigam a 

problemática do ensino da estatística e da probabilidade, pois, como a cada ano 

cresce a participação dessas disciplinas no currículo do ensino fundamental e 

médio, essa informação aponta que as pesquisas estão acompanhando essa 

tendência. 

Destacamos que das pesquisas arroladas neste eixo temático não encontramos 

nenhuma pesquisa que abordasse a utilização dos computadores na prática de 

ensino e a influência dessa abordagem na concepção dos docentes e discentes com 

relação ao estudo da estatística e da probabilidade. 

 

Eixo temático: A utilização das TICs na Educação Estatística 

Das onze pesquisas que figuram neste eixo temático, seis investigaram como o uso 

dos computadores pode facilitar o processo de aquisição de conhecimentos no 

Ensino e na Aprendizagem da Estatística e da Probabilidade, e três delas 

investigaram a utilização dos computadores na Formação de professores. A 

utilização dos computadores no ensino é uma tendência atual na educação. Os 

vários modos de utilização desse recurso para a prática de ensino fornecem temas 
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para investigações acerca de uso e de seu potencial. 

Identificamos duas pesquisas que exploram o uso do computador como ferramenta 

do ensino à distância, os EAD. A pesquisa de Vilas Boas (2004) realizou um estudo 

sobre todas as potencialidades e limitações sobre o EAD. Vilas Boas (2004) analisou 

o software Master Stat, desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, e conclui 

que ele é uma ferramenta adequada para o ensino de estatística à distância. O 

trabalho de Mantovani (2008) desenvolveu um método para implementação e 

acompanhamento de atividades de estatística à distância. 

A utilização das Tics na Educação Estatística constitui uma temática de pesquisa 

que, por derivar de dois campos de pesquisa que estão em ascendência, pode ser 

ainda muito explorada. 

Destacamos que o EAD vem crescendo a cada ano, por isso, novas pesquisas 

sobre a potencialidade de seus recursos para o ensino da estatística devem ser 

recomendadas. 

 

Eixo temático: Mudanças curriculares 

As pesquisas nesta temática, segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), são aquelas 

que se preocupam com os fatores que provocam mudanças curriculares. A partir 

dessa consideração identificamos nas pesquisas deste eixo temático quais eram 

esses fatores e como estavam sendo feitas essas investigações. 

Cordani (2001) revela a partir de sua investigação que a disciplina estatística 

constitui um entrave na vida de muitos alunos e professores, pois a apresentação 

desse conteúdo é feita privilegiando um ensino mais voltado para os aspectos 

tecnicistas da estatística. Segundo essa autora, esse conteúdo deveria incluir os 

aspectos epistemológicos ligados à inferência. O trabalho de Sganzerla (2001) que 

investigou a causa da evasão nos Cursos de Graduação em Estatística da UFPR 

aponta que, para minimizar a evasão, seria necessária uma revisão no currículo 

deste curso adequando as mudanças que ocorrem na sociedade. Relacionando os 

resultados dessas pesquisas podemos verificar uma complementaridade, pois as 
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mudanças sugeridas por Sganzerla (2001) podem ser aquelas que seriam 

necessárias para minimizar os entraves apontados por Cordani (2001) 

Os trabalhos de Stella (2003), Oliveira (2005), Oliveira (2006) e Rotunno (2007) 

abordaram a questão dos conteúdos de estatística e de probabilidade, partindo da 

análise dos livros didáticos, dos documentos oficiais e das pesquisas que discorriam 

sobre o tema. Analisando conjuntamente esses trabalhos, verificamos conclusões 

que são opostas. Stella (2003) aponta que problemas relacionados com o 

aprendizado do conceito de média estão ligados a problemas estruturais que estão 

nas orientações dos documentos oficiais, nos livros didáticos e nas formas de 

avaliação. Oliveira (2005) recomenda a utilização dos documentos oficiais que 

orientam o estudo dos conteúdos do bloco Tratamento da Informação. Por outro 

lado, Oliveira (2006) mostra que os livros didáticos apresentam conceitos 

equivocados e desconsideram as orientações dos documentos oficiais. 

Cunha (2003) se propôs a investigar experiências pessoais dos professores das 

séries iniciais do Ensino Fundamental com relação a didáticas do ensino das 

representações gráficas. 

Souza (2006) analisou livros didáticos, currículos de escolas de ensino médio e o 

programa oficial da cidade, procurando investigar a presença do conteúdo 

estatística. Como resultado de sua pesquisa aponta que deve ser feita uma 

transposição didática da estatística, a partir do desenvolvimento de projetos que 

viabilizem o ensino desta disciplina 

Rotunno (2007) seguiu uma linha de investigação que procura encontrar quais os 

fatores que contribuíram para constituir o bloco de conteúdo Tratamento da 

Informação. Sua pesquisa apontou que os fatores que contribuíram foram a 

demanda social pelo tema, influências políticas nacionais tendências e 

internacionais. 

Dias (2008) fez uma investigação acerca da compreensão dos alunos em relação a 

um texto com informações estatísticas. 

Constatamos que grande parte das pesquisas que seguiram este eixo temático 

abordou a questão da análise dos livros didáticos, dos documentos oficiais e da 
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investigação do currículo. Estas pesquisas apontaram que erros conceituais que 

figuram nos livros didáticos, ou a forma como apresentam os conteúdos de 

estatística e/ou probabilidade, favorecendo a criação de obstáculos para a 

compreensão deste assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


