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Resumen 

Reconhecendo–se como aspecto importante para o ensino de Probabilidade, os 
livros paradidáticos se apresentam como um recurso que exige objetivo e 
significados que irá ser adquirida para interagir com as demais matérias, sem ser 
confundida com elas de forma positiva e produtiva para matemática. De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil (1997), os materiais didáticos 
utilizados em sala de aula servem como recursos para chegar a tais objetivos, 
contribuindo para a visualização, a experimentação e a fixação dos conteúdos 
propostos, levando em consideração suas características e modalidades. Assim o 
material produzido considera os seguintes aspectos que podem ser realizados 
concomitantemente: (1) Criar a estória que será o fio condutor das ações a serem 
desenvolvidas; (2) Criar personagens; (3) Escolher os conteúdos que serão 
abordados; (4) Desenhar as ilustrações e gravuras; (5) Elaborar o texto. Portanto, 
apresenta-se a elaboração de um paradidático especificando a Probabilidade, 
registrando a possibilidade de trabalhar esse tema em aulas de matemática, 
tomando por base o livro paradidático em elaboração. Definiram-se então os 
tópicos que seriam abordados no livro de acordo com o Conteúdo Básico Comum –
Matemática – do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Minas Gerais (2008) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Matemática – Ensino Fundamental, 
sendo: Conceito de Aleatoriedade e Determinístico; Experimento Aleatório; 
Espaço Amostral; Evento e Definição de Probabilidade. Relacionando ainda 
Probabilidade com razão e porcentagem. Decidiu-se utilizar jogos para se trabalhar 
os conteúdos probabilísticos, inserindo esses jogos como etapas de uma olimpíada 
de Estatística em que os personagens irão participar para se tornarem campeões 
nacionais. Para a escolha dos personagens, tomou-se bastante cautela, pensando em 
representar vários grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira. Assim os 
personagens principais que compõe a estória são: um branco, um índio, um 
japonês, um negro e um pardo. Definiram-se então os personagens como três 
meninas e dois meninos, utilizando como critério a pesquisa realizada pela PNAD 
(Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio), divulgado em 2012 pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pois no Brasil existem mais 
mulheres do que homens, sendo que de uma população de 196,9 milhões de 
habitantes, 51,3% são mulheres e 48,7% são homens. Um dos jogos utilizados no 
paradidático é o Rapa que é um dos mais tradicionais jogos de Portugal e que trás 
possibilidades em trabalhar conceitos da probabilidade. Assim, através destes 
livros paradidáticos é possível a ampliação do universo do estudante no qual o 
mesmo é retirado da limitação do livro-texto implicando na ampliação do senso 
crítico do educando, além de orientá-los com uma postura ambientalmente correta.  
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