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RESUMO 
A Educação Estatística (EE) defende o desenvolvimento do letramento estatístico como competência para motivar a criticidade 

e a reflexão argumentada de cidadãos em suas práticas sociais. Autores abordam essa competência sob diferentes perspectivas: 

socioculturais, epistemológicas, didáticas e metodológicas. No entanto, no bojo da EE, pesquisas sobre aspectos cognitivos do 

letramento estatístico ainda são escassas. Nesse sentido, este projeto de pesquisa propõe uma investigação que esteja 

empenhada em conhecer e entender quais processos cognitivos podem estar subjacentes ao letramento estatístico. Para tal, 

questiona-se, preliminarmente, de que forma uma metodologia de aprendizagem interacionista / construtivista como a do 

programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião (Nepso) influencia no desenvolvimento de habilidades características do 

letramento estatístico. Baseando-se na literatura que será apresentada, de forma embrionária, propõe-se uma tese e algumas 

hipóteses inerentes que serão perscrutadas às luzes da Neurociência Cognitiva e, a princípio, pela Teoria de Resposta ao Item. 
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BREVE INTRODUÇÃO COM ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES E PROPOSTA DE 

QUESTÃO PARA INVESTIGAÇÃO 

Há pouco mais de 20 anos, no final da década de 1990, o ensino da Estatística foi oficialmente 

incluído no currículo de Matemática no Brasil com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Essa inserção, em grande parte, deu-se em virtude de um movimento mundial, a partir da década 

de 1970, que criticava a cultura determinística nas aulas de Matemática e defendia a importância do 

desenvolvimento do raciocínio probabilístico e estatístico e as dimensões política, social e ética destas 

áreas na educação básica (CAZORLA; UTSUMI, 2010). 

Segundo Oliveira (2019), uma das consequências desse movimento foi a consolidação da área de 

atuação pedagógica e de pesquisa denominada Educação Estatística (EE), cujo objetivo é estudar e 

compreender os modos pelos quais as pessoas ensinam e aprendem Estatística, bem como os aspectos 

cognitivos, afetivos e socioculturais do ensino-aprendizagem que interferem nesses processos, a 

epistemologia conceitual e didática, o desenvolvimento de métodos e materiais de ensino. Considerando 

que a Estatística é ministrada, predominantemente, por professores de Matemática no âmbito da educação 

básica, Santos (2015) defende uma configuração de interseção entre a Educação Matemática (EM) e a 

Educação Estatística (EE) em que, ora compartilham problemáticas, ora tratam de questões particulares, 

dependendo do objeto de estudo. Essa ideia está compilada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Relação entre a EM e a EE como áreas de investigação 



 

 
Fonte: Santos, 2015, p. 20. 

 

A EE também tem como propósito o desenvolvimento do letramento estatístico, concepção-chave 

para a construção dos alicerces teóricos no âmbito desta área do conhecimento. De forma lacônica, nas 

práticas sociais, esse conceito está ligado às capacidades de ler, escrever, analisar e interpretar as 

informações estatísticas, perceber por que os dados são necessários e como podem ser produzidos, 

compreender os usos da Estatística e produzir inferências, buscando-se tomar decisões e entender as 

decisões dos outros de forma a promover a criticidade e a reflexão argumentada.  

Gal (2002) propõe um modelo de letramento (Figura 2) que envolve dois componentes: o 

cognitivo e o afetivo. O primeiro, formado por cinco elementos, responsável pela competência das 

pessoas para compreender, interpretar e avaliar criticamente as informações estatísticas. O segundo, 

composto por dois elementos, responsável por moldar as visões de mundo do indivíduo e pela propensão 

para um comportamento questionador diante de informações estatísticas. 

 

Figura 2 – Modelo-síntese dos componentes do letramento estatístico propostos por Gal (2002) 

 
Fonte: Cazorla e Utsumi (2010, p. 12), com adaptações visuais. 



 

Considerando esse modelo de Gal (2002), Oliveira (2019) propôs que uma metodologia de 

investigação educativa poderia, em certa medida, abranger os componentes cognitivo e afetivo do 

letramento estatístico. Nesse sentido, a abordagem metodológica de aprendizagem do programa Nossa 

Escola Pesquisa Sua Opinião (Nepso) foi utilizada para o desenvolvimento de um projeto educativo de 

pesquisa de opinião em que alunos do ensino fundamental, a partir das suas curiosidades, investigaram 

uma temática escolhida por eles. Ao analisar os registros da pesquisa (tarefas, áudios, vídeos e anotações), 

esse autor concluiu que o Nepso, aliado ao uso de algumas tecnologias digitais, não só proporcionou uma 

aprendizagem estatística, como mobilizou a maioria dos aspectos propostos no modelo de Gal (2002). 

O Nepso é composto por um conjunto de ações e de uma metodologia de aprendizagem que 

consistem na disseminação do uso da pesquisa de opinião como instrumento pedagógico. Trata-se de uma 

abordagem, sistematizada em um manual, que contempla ferramentas sugeridas em oito etapas de 

trabalho: escolha e qualificação do tema; definição da população e da amostra; elaboração dos 

questionários; trabalho de campo; tabulação dos dados; processamento das informações; análise, 

interpretação e sistematização dos resultados; apresentação e divulgação dos resultados do trabalho da 

pesquisa educativa de opinião. Em função do espaço, não é possível descrever cada uma, mas essas 

etapas são responsáveis por um grupo de competências e habilidades que, segundo Oliveira (2019), são 

coadunadas aos componentes do modelo de Gal (2002). 

A partir desta breve introdução, das articulações apresentadas nas duas próximas seções e da 

pesquisa de Oliveira (2019) que relacionou as etapas do Nepso, com suas competências e habilidades, ao 

modelo de letramento estatístico de Gal (2002), propomos, inicialmente, a seguinte questão para 

investigação: sob o ponto de vista dos processos cognitivos, de que forma uma metodologia de 

aprendizagem interacionista/construtivista como a do programa Nepso influencia no desenvolvimento de 

aspectos característicos subjacentes ao letramento estatístico? 

 

ALGUNS ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Em sua pesquisa, Oliveira (2019) também observou uma forte aderência pedagógica entre os 

componentes do letramento estatístico propostos por Gal (2002) e as competências e habilidades do 

Nepso, conjecturando que, em uma mesma ação de aprendizagem, processos cognitivos ligados ao 

desenvolvimento global de alguns alunos foram afetados, de alguma forma, pois a compreensão 

estatística da atividade e um posicionamento crítico de análise e inferência foram observados 



 

considerando-se os pressupostos teórico-metodológicos adotados. Esse autor expressou o desejo por mais 

pesquisas realizadas e apontou uma grande necessidade da Educação Estatística nesse sentido. 

Desejando encontrar estudos que relacionassem a Neurociência aos processos de ensino e 

aprendizagem em Estatística, realizamos buscas em repositórios nacionais e internacionais utilizando, 

para tal, indexadores (em português, inglês e espanhol) como ensino e aprendizagem de Estatística, 

letramento estatístico, Educação Estatística combinados com as expressões Neurociência, cognição, 

psicologia cognitiva, neuropsicologia e neurociência cognitiva. Foi uma surpresa, pois poucos materiais 

foram encontrados relacionando essas áreas. Assim, apresentamos uma síntese sobre alguns autores e 

conceitos que julgamos pertinentes ao que se pretende pesquisar. 

Beyth-Marom, Fidler e Cumming (2008) propõem a expressão cognição estatística para definirem 

os processos mentais, representações e atividades, desenvolvimento e teste de teorias e práticas que 

expliquem a aquisição, o pensamento, o uso do conhecimento e o julgamento humano em tarefas 

estatísticas. Eles afirmam que as questões da cognição estatística estão “enraizadas principalmente em 

diferentes disciplinas (estatística, psicologia, educação)” (p. 24, tradução nossa) e, por isso, os processos 

cognitivos, sociais e neurológicos relacionados ao ensino-aprendizagem devem ser evidenciados por uma 

convergência entre essas áreas. Segundo esses autores, a cognição estatística integra três facetas: 

normativa (procedimentos e métodos), descritiva (como as pessoas pensam/inferem/decidem 

estatiscamente) e prescritiva (currículos e instrumentos). A avaliação do raciocínio estatístico das pessoas 

e os processos cognitivos subjacentes são o núcleo do aspecto descrito da cognição estatística (como as 

pessoas adquirem e usam o conhecimento). 

Baseando-se na Teoria Cognitiva de Piaget e em alguns resultados empíricos da psicologia 

cognitiva, Lovett e Greenhouse (2002) propuseram e discutiram cinco princípios do aprendizado para 

instruções que visem o letramento estatístico. Esses autores concluíram que, apesar de ser difícil colher 

benefícios práticos de pesquisas combinadas entre áreas que estudam os processos cognitivos, 

metodologias de aprendizagem por projetos são capazes de contemplar ações baseadas nos cinco 

princípios propostos que mobilizariam, de forma significativa, funções como memória, emoção e 

raciocínio, tornando a aprendizagem mais eficiente, especialmente na tomada de decisão. 

Outras pesquisas que buscaram correlacionar a EE à Neurociência foram realizadas pela 

professora e pesquisadora Suzi Samá, coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Estatística da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Samá (2019), utilizando diferentes abordagens para 

ensinar Estatística a alunos do ensino superior, desenvolveu e relatou três atividades, constatando que, 



 

dentre outras coisas, o uso de diferentes metodologias a cada aula possibilitou a captura da atenção para 

os conceitos estatísticos abordados e atitudes ativas dos alunos no processo de aprendizagem, o que 

demandou diferentes estímulos ao longo das aulas para ativar circuitos neurais específicos. Além disso, 

ao relacionar conceitos estatísticos básicos ao cotidiano dos estudantes e promover o trabalho em grupo 

por meio de investigações que partiram dos próprios alunos, essa autora afirmou que, como o cérebro está 

afeito a aprender aquilo que tem ligação com o que já é conhecido, o processo de contextualização do 

conhecimento favoreceu que novas informações pudessem se ancorar nas vivências anteriores retidas na 

memória dos alunos, reestruturando e adicionando conceitos estatísticos em suas próprias estruturas 

cognitivas, além de promover o senso crítico. 

Em outro artigo, Samá e Fonseca (2019) analisaram o caráter investigativo e colaborativo dos 

projetos de aprendizagem sob a ótica da Neurociência Cognitiva e concluíram que o envolvimento 

emocional, a contextualização, a formulação de dúvidas temporárias e certezas provisórias e a dinâmica 

das interações com o meio, aspectos presentes nesse tipo de metodologia, são fatores significativos na 

produção de neurotransmissores que fortalecem e estimulam novas sinapses e aprofundam conceitos 

estatísticos para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos. Também nesse sentido, 

avaliando o uso de tecnologias digitais na aprendizagem estatística, Samá, Porciúncula e Carvalho (2014), 

visando contribuições neurocognitivas em EE, propuseram que o uso de banco de dados para análises 

estatísticas de uso recorrente estabelece relações novas com alguns conhecimentos prévios dos estudantes 

em que novas redes neurais se ligam a outras já existentes, apoiando o armazenamento e a recuperação 

mais eficazes por meio de estímulos multissensoriais. 

Muitos textos falam de cognição matemática, com foco numérico/aritmético, e às vezes algébrico 

ou geométrico, e sobre o conceito de senso de número e os processos linguísticos relacionados, mas, 

assim como destacamos na introdução, concebemos a Estatística como uma ciência de análise de dados e 

não uma parte da Matemática (SOUZA; MENDONÇA; LOPES, 2013), pois o raciocínio estatístico 

considera princípios como de variabilidade, aleatoriedade e incerteza, diferentes do determinismo lógico-

matemático, embora haja interfaces. Além disso, a busca por padrões e soluções faz com que o contexto 

seja removido nos problemas matemáticos; na Estatística, o contexto fornece significado aos dados. Nesse 

sentido, nesta seção, buscou-se algumas conexões entre a Educação Estatística e a Neurociência, 

salientando que, nessa perspectiva, poucos trabalhos foram encontrados em que a “cognição”, conceito-

chave para a pesquisa que é proposta, era entendida de forma congruente entre essas áreas de pesquisa. 

 



 

RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVAS 

Basicamente, e por limitação do espaço, podemos destacar três focos relevantes que justificam, 

inicialmente, a pesquisa proposta: a necessidade de expansão e aprofundamento sobre a cognição do 

ponto de vista do conhecimento estatístico (SAMÁ, 2019; SAMÁ; FONSECA, 2019; OLIVEIRA, 2019; 

BEYTH-MAROM; FIDLER; CUMMING, 2008; LOVETT; GREENHOUSE, 2002); as possíveis 

influências da metodologia do Nepso na aprendizagem estatística e na cognição (OLIVEIRA, 2019); e a 

crescente demanda por contribuições da Neurociência à Educação (BORTOLI; TERUYA, 2017; 

BROCKINGTON, 2011; COSENZA; GUERRA, 2011; GEAKE, 2004; GEAKE; COOPER, 2003). 

Iniciaremos pela cognição relacionada à aprendizagem estatística. 

No âmbito da Educação Estatística, Beyth-Marom, Fidler e Cumming (2008) destacam que a 

aprendizagem estatística deve ser pesquisada sob o ponto de vista interdisciplinar considerando-se a 

insuficiência de evidências científicas em relação aos processos cognitivos e suas interações, propondo, 

para tal, a convergência de áreas como a Educação, a Psicologia, a Estatística e a Neurociência em função 

do que eles denominam de cognição estatística. Esses autores afirmam que esse corpo de pesquisa, que 

muitas vezes é estudado por grupos separados que publicam em diferentes periódicos, deve se concentrar 

em projetos e nos processos cognitivos, sociais e neurológicos que fundamentam o raciocínio estatístico 

visando fornecer orientações aos professores sobre como melhor atingir um aprendizado adequado com 

diferentes estímulos. Samá, Porciúncula e Carvalho (2014, p. 75) apontam que a “a maioria dos 

professores desconhece as formas de aprender, principalmente, pela falta de estudos sobre as ciências 

cognitivas e as relações entre mente, cérebro, sentimento e aprendizagem” e reconhecem que faltam 

pesquisas que avaliem o impacto sobre os processos cognitivos de atividades investigativas no ensino-

aprendizagem de Estatística. 

Também nesse sentido, Lovett e Greenhouse (2002) dizem que o campo educacional e as ciências 

cognitivas nem sempre estão em sintonia para que um possa apoiar o outro e, apesar do progresso de 

ambos, alguns caminhos paralelos que são seguidos devem se cruzar para evidenciar como métodos 

específicos influenciam a aprendizagem e se é possível generalizar a partir de decisões eficazes. Araújo 

(2017) encoraja os pesquisadores em EE a realizarem pesquisas quantitativas/experimentais como forma 

de ampliar os conhecimentos e salienta que é necessário entender como a aprendizagem estatística ocorre 

a partir dos processos cognitivos, “entender mais sobre cognição, de neurociência e de como se aprende 

[...], porque não adianta saber tudo de conteúdo e não saber como se dá a aprendizagem” (p. 100). 



 

Em relação ao uso da metodologia pedagógica do programa Nepso e suas possíveis influências na 

aprendizagem estatística e sobre os processos cognitivos subjacentes, Oliveira (2019) pesquisou os 

componentes cognitivo e afetivo do letramento estatístico do modelo de Gal (2002) em um projeto 

educativo de pesquisa de opinião realizado de acordo com as etapas do Nepso. Ele observou, in loco, por 

meio de pesquisa de campo, o desenvolvimento de competências e habilidades, previstas pelo programa, 

nas práticas de letramento estatístico e conjecturou que esses aspectos interagiram-se e influenciaram, 

positivamente, alguns processos cognitivos dos alunos quando estiveram em atividade numa mesma ação 

de aprendizagem. No entanto, esse autor indicou a necessidade e o desejo por mais estudos que 

comprovem tal hipótese que fugia do escopo de sua pesquisa. 

Destarte, finalizamos as nossas justificativas apontando que uma das formas de possibilitar as 

nossas reflexões, aprofundando-nos na questão de pesquisa inicialmente proposta, seria, de acordo com 

Bortoli e Teruya (2017), considerar que a Neurociência Cognitiva pode contribuir na elaboração de 

estratégias didáticas fundamentadas na neurobiologia do aprendizado. No entanto, admitimos que as 

pesquisas em Neurociência, por si só, não resolveriam os problemas educacionais, apesar de fornecerem 

subsídios para possibilitarem estratégias didáticas de sucesso (COSENZA; GUERRA, 2011), mas a 

pesquisa combinada e o diálogo entre essa área e a Educação Estatística, de acordo com Samá et al. 

(2019), podem propiciar uma dinâmica eficaz na sala de aula para um ambiente profícuo visando a 

aprendizagem e o letramento estatístico. 

 

PROPOSIÇÕES EMBRIONÁRIAS: TESE, HIPÓTESES E ALGUNS OBJETIVOS 

Ciente de que uma pesquisa é um processo dinâmico em que, à medida que mais estudos são 

realizados e novas experiências são vivenciadas, novas decisões são tomadas, inicialmente, propõe-se 

analisar, a partir de referenciais teórico-metodológicos da Neurociência combinados com referenciais 

teóricos e didático-metodológicos da Educação Estatística, sob o ponto de vista dos processos cognitivos 

humanos, de que forma uma metodologia de aprendizagem como a do programa Nepso, interacionista / 

construtivista, influencia no desenvolvimento de aspectos característicos subjacentes ao letramento 

estatístico. Para tal, objetiva-se: 

 Constituir um quadro teórico com conceitos neurocientíficos que suporte conhecimentos sobre os 

sistemas, processos e estruturas cognitivas relacionadas à aprendizagem estatística; 

 Conhecer o comportamento e o conjunto de processos cognitivos (traços latentes) mobilizados ao 

se utilizar a metodologia pedagógica do Nepso para uma aprendizagem estatística; 



 

 Identificar e propor quais aspectos cognitivos estão subjacentes ao letramento estatístico a partir 

do cruzamento com as competências e habilidades previstas para as etapas do Nepso. 

 

Em particular, de forma embrionária, propõe-se a tese de que a metodologia de aprendizagem do 

Nepso afeta os processos cognitivos relacionados ao letramento estatístico. Desta tese inicial, supõe-se 

que alunos consigam raciocinar, estatiscamente e de forma correta, sobre um conjunto de situações de um 

teste após terem realizado um trabalho investigativo com o Nepso (hipótese 1). Além disso, acredita-se 

que, após um trabalho de investigação utilizando o Nepso, esses mesmos alunos tenham adquirido 

competências e habilidades relacionadas ao letramento estatístico de acordo com o modelo de Gal (2002) 

(hipótese 2). 

 

PROPOSIÇÕES EMBRIONÁRIAS: MÉTODOS 

O plano metodológico inicial da pesquisa proposta desenha-se em três etapas: 

 1ª Etapa: aprofundamento teórico, bibliográfico e de cunho exploratório (GIL, 2002) para 

levantamento e síntese de conhecimentos neurocientíficos sobre a aprendizagem estatística com a 

finalidade de se constituir um quadro teórico. Pretende-se utilizar fontes bibliográficas (livros, 

publicações periódicas e impressos diversos) relacionadas aos processos cognitivos e à 

neurobiologia humana, realizando-se os registros por meio de fichamentos; 

 2ª Etapa: observação não participante, de caráter descritivo (GIL, 2002), da prática pedagógica de 

um professor de Matemática que desenvolverá um projeto educativo de pesquisa de opinião, 

baseado no Nepso, com alunos de um dos anos da educação básica, visando à aprendizagem de 

conceitos estatísticos. A ideia é selecionar uma escola de Belo Horizonte/MG e duas turmas, 

heterogêneas, do professor parceiro. Uma turma funcionará como grupo de controle e a outra 

desenvolverá uma investigação educativa através do Nepso. Planeja-se registrar as aulas por meio 

de áudio, vídeo e anotações em diário de campo, além do registro das atividades dos alunos. Esses 

dados comporão, também, a base de análise dos dados experimentais; 

 3ª Etapa: de natureza analítica e explicativa, do tipo experimental (GIL, 2002), faremos a 

aplicação de um teste aos dois grupos de alunos com situações-problema que envolvam aspectos 

da aprendizagem e letramento estatísticos. A elaboração, bem como a análise dos dados do teste, 

será baseada nos fundamentos teórico-metodológicos da Neurociência Cognitiva e da Teoria de 

Resposta ao Item (TRI), visando conhecer as competências, habilidades e o “conjunto de 



 

processos cognitivos necessários para a execução de uma tarefa” estatística, na concepção fatorista 

de traço latente (PASQUALI, 2011, p. 59). Talvez, utilizaremos a análise de conteúdo como um 

dos suportes para a apreciação dos itens do teste . 

 

Mesmo que de forma resumida, delimitamos, assim, os sujeitos (duas turmas de alunos da 

educação básica), o local (uma escola), os tipos de pesquisa e seus procedimentos técnicos para a coleta 

de dados (delineamento das três etapas), considerando-se que a primazia do percurso metodológico é a 

pesquisa experimental que subsidiará a busca pela resposta à questão de pesquisa. 

 

ANÁLISE CRÍTICA INICIAL SOBRE A VIABILIDADE DO PROJETO 

Gil (2002) diz que é muito comum cuidar apenas dos aspectos científicos de uma pesquisa, 

deixando de lado os aspectos éticos e administrativos. No entanto, ele ressalta que a viabilidade de um 

projeto requer considerar essas questões, por melhor que seja a preparação metodológica. 

Em relação aos aspectos éticos, por tratar-se de uma proposta de cunho neuro-educacional, 

acredita-se haver certo risco de exposição dos participantes, mas todos os cuidados éticos serão estudados 

e considerados na tentativa de diminuí-los. Considerando-se os métodos e os instrumentos para coleta de 

dados, não se identifica, inicialmente, despesas significativas com câmeras, gravadores e materiais de 

escritório, pois esses itens são de fácil acesso e serão utilizados pelo próprio pesquisador. Talvez, o que 

poderia elevar os custos da pesquisa são os pacotes de software para tratamento dos dados do teste por 

meio da TRI. No entanto, há programas gratuitos ou disponibilizados em laboratórios universitários. 

 

CRONOGRAMA INICIAL DA PESQUISA 
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