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LITERACIA ESTATÍSTICA E O INAF 20021
 

Celi Aparecida Espasandin Lopes 

 

A complexa sociedade contemporânea exige a quantificação de uma diversidade de 

informações. A estatística, com os seus conceitos e métodos para coletar, organizar, interpretar e 

analisar dados, tem-se revelado um poderoso aliado neste desafio que é transformar a 

informação tal qual se encontra nos dados analisados que permitem ler e compreender uma 

realidade. Talvez por isso, se tenha tornado uma presença constante no dia-a-dia de qualquer 

cidadão, fazendo com que haja amplo consenso em torno da idéia necessária da literacia 

estatística, a qual pode ser entendida como a capacidade para interpretar argumentos estatísticos 

em textos jornalísticos, notícias e informações de diferentes naturezas. 

A literacia estatística requer que a pessoa seja capaz de reconhecer e classificar dados 

como quantitativos ou qualitativos, discretos ou contínuos, e saiba como o tipo de dado conduz a 

um tipo específico de tabela, gráfico, ou medida estatística. Precisa saber ler e interpretar tabelas 

e gráficos, entender as medidas de posição e dispersão, usar as ideias de aleatoriedade, chance 

e probabilidade para fazer julgamentos sobre eventos incertos e relacionar a amostra com a 

população. Espera-se, ainda, que o indivíduo saiba como julgar e interpretar uma relação entre 

duas variáveis. Pode-se notar que isso é muito mais do que possuir competências de cálculo, é 

preciso adquirir habilidades para compreender a leitura e a interpretação numérica necessária 

para o exercício pleno da cidadania com responsabilidade social na tomada de decisões. 

A aquisição de habilidades relativas à literacia estatística requer o desenvolvimento do 

pensamento estatístico, o qual permite que a pessoa seja capaz de utilizar ideias estatísticas e 

atribuir um significado à informação estatística. Por outras palavras, ser capaz de fazer 

interpretações a partir de um conjunto de dados, de representações de dados ou de um resumo 

de dados. O pensamento estatístico consiste em uma combinação de ideias sobre dados e 

incerteza, que conduzem uma pessoa a fazer inferências para interpretá-los e, ao mesmo tempo, 

apropriar-se de conceitos e ideias estatísticas como a distribuição de frequências, medidas de 

posição e dispersão, incerteza, acaso e amostra.   

Na sociedade do conhecimento, muitas das decisões sobre as quais os cidadãos são 

chamados a pronunciar-se envolvem riscos e nem todos os dados estão completos ou são 

conhecidos (Jacobsen, 1991). No entanto, o ensino tradicional, e uma perspectiva da ciência 

emtermos de certezas, onde entre o certo e o errado não existe uma gradação, deram origem a 

que muitos dos cidadãos não tenham sido incentivados a lidar com a incerteza e o risco (Godino, 
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Batanero e Cañizares, 1996), restringindo-se, assim, suas possibilidades de 

compreensão e transformação das sociedades e da natureza. Essas considerações evidenciam a 

importância de uma educação na qual as pessoas adquiram competências para a análise de 

riscos em situações sociais, políticas, econômicas, científicas e/ou tecnológicas. 

A estatística não se restringe à utilização de fórmulas e à realização de cálculos 

matemáticos; ela requer certa sensibilidade da pessoa ao se aproximar de dados que envolvem 

incerteza e variabilidade dos dados, mesmo durante a coleta, permitindo assim que se possam 

tomar decisões e enfrentar situações de incerteza. Isso denota a importância do envolvimento 

requerido da pessoa que se vai valer da ferramenta estatística em relação à temática investigada. 

A pesquisa em educação estatística tem destacado a importância de se considerar o papel 

dessa ciência na tomada de decisões a que as pessoas estão sujeitas em seu cotidiano e que 

essa perspectiva deve ser assumida no currículo da escola. Brown (1981) ao estudar as atuais 

orientações curriculares, em uma época de recessão econômica e de desemprego, tem 

destacado as demandas sociais e salientado a necessidade de formar cidadãos letrados 

matematicamente e capazes de tomar decisões fundamentadas em análise crítica dos dados. 

É fato que, nos dias atuais, torna-se cada vez mais "precoce" o acesso do cidadão a 

questões sociais e econômicas em que tabelas e gráficos sintetizam levantamentos; índices são 

comparados e analisados para defender ideias. Isso requer que a escola possibilite a seus alunos 

uma formação de conceitos que os auxiliem no exercício da cidadania. Entendemos que 

cidadania também seja a capacidade de atuação reflexiva, ponderada e critica de um indivíduo 

em seu grupo social. Sendo assim, urge que a escola cumpra seu papel de educar para a 

cidadania (Lopes, 1998). 

Os conhecimentos fundamentais a serem adquiridos referem-se à capacidade para 

analisar índices de custo de vida, para realizar sondagens, escolher amostras e outras situações 

do cotidiano. Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices estatísticos 

como o crescimento populacional, taxas de inflação, desemprego etc. O cidadão precisa, muitas 

vezes, realizar análise minuciosa dos dados, o que requer a habilidade de relacionar criticamente 

os dados apresentados, questionando e ponderando até mesmo sua veracidade. Dessa forma, 

não é suficiente que a pessoa desenvolva capacidades de organização e representação de uma 

coleção de dados apenas: faz-se necessário interpretar e comparar esses dados para tirar 

conclusões. 
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LINGUAGEM GRÁFICA 

 

Considerando o contexto do INAF 20022, no qual os participantes receberam o “Jornal do 

Cidadão" com a apresentação de cinco gráficos e uma tabela, abordando as temáticas sobre 

educação, emprego, saúde e meio ambiente, faz-se necessário discutir um pouco sobre o 

domínio da linguagem gráfica.  

A aprendizagem da linguagem gráfica apresenta uma série de dificuldades que requerem 

atenção específica, pois é preciso um tratamento qualitativo paralelo a um quantitativo, já que a 

linguagem gráfica deve revelar o seu valor instrumental e atribuir significado à informação a ser 

comunicada. 

De acordo com Curcio (1987), o conhecimento de uma pessoa sobre um determinado tipo 

de gráfico depende de ela ter sido exposta a uma experiência anterior significativa com uma 

destas formas de representação. Para ele, três fatores são fundamentais para a compreensão do 

gráfico: o reconhecimento do tipo de gráfico, as relações matemáticas existentes entre os 

números e suas respectivas ideias, e as operações matemáticas envolvidas. 

O domínio da linguagem gráfica refere-se à capacidade de leitura dos dados presentes em 

um gráfico, permitindo que a pessoa leitora consiga interpretar os dados e generalizar a 

informação nele presente. Dessa forma, existe uma evolução para a compreensão das pessoas 

sobre as diferentes formas de representação, a qual supera a dicotomia entre construção e 

interpretação. 

Nessa perspectiva, Curcio (1989) apresenta níveis distintos para a compreensão dos 

gráficos, referentes a leitura dos dados, leitura entre os dados e leitura além dos dados. No 

primeiro nível, a pessoa limita-se a ler literalmente o gráfico, retirando os fatos explícitos, lendo a 

informação descrita nos eixos ou na legenda, sem realizar qualquer interpretação. Ao ler entre os 

dados a pessoa realiza alguma interpretação dos dados e da forma como estes estão integrados 

no gráfico, sendo capaz de comparar quantidades, ao mesmo tempo que recorre a outros 

conceitos e capacidades, o que lhe permite identificar relações matemáticas apresentadas no 

gráfico. Nesse nível, a pessoa começa a realizar inferências de natureza simples. No que se 

refere ao terceiro nível, a pessoa é capaz de inferir ou predizer um determinado resultado ou 

acontecimento em função de vários conhecimentos e não apenas baseado em alguma 

informação apresentada no gráfico. Ao atingir esse patamar, a pessoa adquire condição de 
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responder a perguntas implícitas tendo como base extrapolações, previsões ou 

inferências realizadas a partir de uma interpretação. 

(...) Podemos perceber que não ocorre linearidade que permita relacionar hierarquicamente 

os níveis de compreensão da representação gráfica e o desempenho dos entrevistados, o que se 

poderia explicar considerando que a intimidade do sujeito com a temática focalizada, a estética da 

representação e também a quantidade de informações fornecidas em uma mesma representação 

podem influenciar a compreensão do gráfico. 

Os resultados apresentados no INAF 2002 em relação à compreensão da linguagem 

gráfica evidenciam a pouca vivência da população brasileira na leitura de dados que expressam 

sua realidade, o que gera menores possibilidades de um exercício critico de sua cidadania, 

diminuindo as perspectivas positivas de transformações sociais. 

 

LITERACIA ESTATÍSTICA E ESCOLARIZAÇÃO 

 

Essa pequena intimidade da população brasileira com a leitura de dados estatísticos e/ou 

com representações gráficas frequentes na mídia, constatada nos resultados do INAF 2002, 

amplia a necessidade de se refletir sobre a formação estatística que se tem possibilitado a nossa 

população. É preciso lembrar o apelo de Frankenstein (1986) para que se faça um exame da 

história da estatística, que permita a percepção do quanto a produção do conhecimento 

estatístico é controlada pelas classes dominantes. É fato que a discussão sobre as questões 

sociais e econômicas exigem certo domínio de conceitos estatísticos, os quais foram elaborados 

pela humanidade na medida em que se solucionaram problemáticas vivenciadas por diferentes 

povos. 

Essa reflexão demanda preocupações sociais e políticas que devem estar presentes na 

ação docente. Skovsmose (1990) destaca a função modeladora que a matemática desempenha 

na sociedade e o quanto O currículo oculto dessa disciplina, na forma tradicional, promove e 

desenvolve uma atitude servil em relação às questões tecnológicas, em grande parte dos 

estudantes. Esse alerta do autor promove um questionamento sobre qual seria a abordagem da 

estatística que se deveria adotar nas aulas de matemática.  

Tradicionalmente, a estatística tem sido ensinada como um conjunto de técnicas em vez de 

uma forma de pensar sobre o mundo, dando ênfase ao raciocínio estatístico, o qual pode ser 

definido como sendo o modo como as pessoas raciocinam com as ideias estatísticas, 

conseguindo assim dar significado à informação estatística. 

A educação estatística moderna, entretanto, tem de ter a análise exploratória de dados 

como eixo central (Scheaffer, 2000). Shaughnessy, Garfield e Greer (1996) afirmam que trabalhar 

na análise exploratória de dados é um estado de espírito, um ambiente onde se podem explorar 



 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Linguagem 

Rua Paraíba, 29-Funcionários - Belo Horizonte – Cep.: 30130-150. Telefone: (31)3239-5908 

E-mail: pactuando.uemg@gmail.com -– Blog: pactuando.wordpress.com 

 

NEPEL/FaE/UEMG 

SEE-MG 

SEB/MEC 

dados e não só um determinado conteúdo estatístico. Dessa forma, o trabalho 

com os estudantes deve permitir-Ihes a percepção e a elaboração de modelos, regularidades, 

padrões e variações dentro dos dados. 

Para compreender melhor essas recomendações da educação estatística, vamos analisar 

a distinção que Gal e Garfield (1997) fazem entre matemática e estatística. Para eles, na 

estatística os dados são vistos como números em um contexto, o qual motiva os procedimentos e 

é a base para a interpretação dos resultados; a indeterminação ou a confusão dos dados 

distingue uma investigação estatística de uma exploração matemática mais precisa e com 

natureza mais finita; os conceitos e os procedimentos matemáticos são usados em parte para 

resolver os problemas estatísticos mas estes não são limitados por eles; o fundamental nos 

problemas estatísticos é que, pela sua natureza, não têm solução única e não podem ser 

avaliados como totalmente errados nem certos, devendo ser avaliados em termos da qualidade 

do raciocínio, da adequação dos métodos utilizados à natureza dos dados existentes. 

A partir dessas considerações, os educadores matemáticos precisam analisar os quatro 

paradigmas considerados por Roiter e Petrocz (1996), os quais se referem à estatística como um 

ramo da matemática, como análise de dados, como planejamento de experiências ou como 

assunto baseado em problemas. 

Incorporar estatística nas aulas de matemática, focalizando uma formação mais crítica 

parece exigir uma abordagem dos conhecimentos estatísticos na perspectiva da análise de dados 

que sejam coletados a partir de uma problemática que seja relevante e significativa para o 

estudante. 

Os educadores matemáticos em qualquer nível de ensino possivelmente estão 

comprometidos com a construção da cidadania do estudante, ao considerar o ensino de 

estatística como análise de dados. Pois essa perspectiva permitirá que as pessoas adquiram um 

conhecimento estatístico que as tornem capazes de realizar análises de questões sociais e 

econômicas, não promovendo um ensino da estatística configurado como mais um momento de 

realização de cálculos e exercícios mecânicos com aplicação de fórmulas, aulas exaustivas de 

construção de gráficos e tabelas sem priorizar a reflexão sobre os explícitos e implícitos dessas 

representações. Uma abordagem equivocada dessa natureza provavelmente não viabilizará o 

desenvolvimento do pensamento estatístico que consiste, principalmente, em saber utilizar-se 

desses conceitos para solucionar problemas. 

O trabalho com a estatística também poderá auxiliar o estudante no desenvolvimento da 

habilidade comunicativa tanto oral quanto escrita e no desenvolvimento do raciocínio crítico, 

integrando-se às distintas disciplinas. Também contribuirá para que a escola cumpra seu papel de 

preparar os estudantes para a realidade à medida que desenvolve a elaboração de questões para 
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responder a uma investigação, que possibilita fazer conjecturas, formular 

hipóteses, estabelecer relações - processos necessários à resolução de problemas. 

Na opinião de Shaughnessy (1992), ser competente em estatística é essencial aos 

cidadãos das sociedades atuais: para ser crítico em relação à informação disponível na 

sociedade, para entender e comunicar com base nessa informação, mas, também, para tomar 

decisões, atentando para o fato de que grande parte da organização dessas mesmas sociedades 

é feita com base nesses conhecimentos. 

Dessa forma, o ensino da estatística não poderia vincular-se a uma definição de estatística 

restrita e limitada, isto é, a uma simples coleta, organização e representação de dados, pois este 

tipo de trabalho não viabilizaria a formação de um aluno com pensamento e postura críticos 

(Lopes, 1998). 

O trabalho crítico e reflexivo com a estatística pode auxiliar o estudante a repensar seu 

modo de ver a vida, o que contribuirá para a formação de um cidadão mais liberto das armadilhas 

do consumo. Permite que o sujeito adquira domínio da linguagem estatística o qual lhe forneça 

compreensão ampla das informações sociais, políticas e econômicas, e o torne capaz de utilizar 

técnicas estatísticas para correlacionar dados e, a partir destes, tirar conclusões e tomar 

decisões. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

 

Os resultados do INAF 2002, além de revelarem a pouca compreensão na leitura e 

interpretação gráfica pela maioria dos entrevistados, trazem a necessidade de uma análise mais 

qualitativa dos índices encontrados nos diferentes níveis de literacia matemática. Em particular, 

essa análise nos permite perceber que a ausência de estabelecimento de estratégias na 

resolução de problemas é similar às dificuldades de responder a questões relacionadas também à 

literacia estatística. 

A resolução de problemas, que é o princípio norteador da aprendizagem da matemática, 

pode possibilitar o desenvolvimento do trabalho com estatística em sala de aula, pois da mesma 

forma que a matemática, a estatística também se desenvolveu através da resolução de 

problemas de ordem prática na história da humanidade. 

Não há sentido em se trabalhar atividades de ensino que envolvam conceitos estatísticos 

isolados de uma problemática. É um equívoco propor a realização de coleta de dados 

desvinculadas de uma situação-problema, uma vez que essa ação não levará à possibilidade de 

análise real. Da mesma forma, as propostas para se construir gráficos e tabelas desvinculados de 

um contexto ou relacionados a situações muito distantes do aluno podem estimular a elaboração 

de um pensamento, mas não garantem o desenvolvimento de sua criticidade. 
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As pessoas precisam desenvolver habilidades que lhes permitam se 

confrontar com problemas variados do mundo real, com possibilidades de escolherem suas 

próprias estratégias para solucioná-los. Isso requer um processo de formação que incentive a 

socialização das diferentes formas de pensar uma mesma problemática e suas possíveis 

soluções, aprendendo a ouvir críticas, a valorizar seus próprios trabalhos bem como os de outros. 

Assim, é preciso entender que "problema" não é exercício de aplicação de conceitos recém 

trabalhados, mas o desenvolvimento de uma situação que envolve interpretação e 

estabelecimento de uma estratégia para a resolução. Pozo (1998) considera que trabalhar 

"problemas" em matemática significa colocar em ação certas capacidades de inferência e de 

raciocínio geral. 

A metodologia da resolução de problemas toma-se muito recomendada para a literacia 

estatística, por torná-la significativa. Ao se estabelecer uma questão de investigação, é preciso 

optar por estratégias que levem a respondê-la. É necessário organizar, representar e analisar os 

dados a partir do problema. Inseridos nesse processo de aprendizagem, os estudantes 

provavelmente terão maiores possibilidades de desenvolvimento do pensamento crítico. 

A estatística tem sido percebida como instrumento importante para medir, descrever e 

classificar, com um ensino centrado em técnicas matemáticas, que devem ser utilizadas de forma 

objetiva, estando a atividade estatística circunscrita a uma utilização formal e mecanicista dessas 

noções e técnicas, desconsiderando-se sua construção como ciência vinculada às questões 

sociais. Seu ensino, porém, cada vez mais, vem requerendo propostas de atividades nas quais o 

estudante reconheça vários modelos de problemas, reproduza e elabore procedimentos, aproprie-

se e utilize conceitos estatísticos. Infelizmente, em vez disso, o que temos visto é uma 

supervalorização dos aspectos numéricos, e uma abordagem que se restringe às noções e aos 

métodos quantitativos disponíveis. 

As pessoas precisam ter a oportunidade de adquirir a compreensão da lógica das 

pesquisas estatísticas, desenvolvendo ideias sobre a natureza e os processos de uma pesquisa. 

Nessa perspectiva, parte-se da formulação do problema e da pergunta subjacente ao tema que 

se quer investigar, planeja-se a coleta das informações, depois as organiza, explorando e 

analisando os dados, posteriormente finaliza o processo, interpretando, discutindo e tomando 

decisões sobre a temática investigada. Lopes (2003) destaca um esquema sobre o processo do 

tratamento de dados que nos auxilia a visualizar essa trajetória. 

Possibilitar aos estudantes vivenciarem as etapas desse processo de tratamento de dados, 

permite-Ihes adquirir domínio de certos procedimentos estatísticos, como a organização de dados 

em tabelas, o cálculo de certos índices de frequências, das medidas de posição e de dispersão, 

como também a representação dos resultados a serem comunicados. O desenvolvimento de 
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atitudes estatísticas positivas depende desse processo, assim, vivenciar o 

processo de tratamento de informações é fazer estatística. 

 

Processo do Tratamento de Dados 

 

 

Considerações Finais 

Defendemos aqui um paradigma segundo o qual os métodos estatísticos serviriam para 

enquadrar um conjunto de dados referentes a uma problemática relacionada à realidade social e 

econômica na qual a pessoa se insere. Tenciona-se promover a aquisição de uma literacia 

estatística que contribua para a inclusão de cada pessoa na construção da transformação social. 

Explicitamos uma importância para a literacia estatística que transcende as questões 

escolares, assumindo suas dimensões sociais e políticas. Vislumbramos para isso uma 

perspectiva de aulas de matemática que visem uma descoberta de princípios estatísticos e 

análise de dados, sobre uma temática, realizada a partir da utilização de procedimentos 

estatísticos. Isso requer que os estudantes coletem dados genuínos e também de fontes 

diferenciadas, que possam realizar experimentações e elaborar conclusões. A capacidade crítica 

para a análise de dados de sua realidade será adquirida na vivência de situações 

problematizadas inicialmente no âmbito escolar. 
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Destacamos a importância de os alunos gerarem seus próprios dados, defrontando-se com 

atividades de ensino nas quais determinem a temática, formulem o problema que se quer 

investigar, formulem hipóteses e planejem. É muito importante que sejam os estudantes a gerar 

os seus próprios dados. As atividades que assumem a forma de projeto fornecem aos estudantes 

experiência na formulação de questões, na definição de problemas, na formulação de hipóteses, 

na coleta e na representação de dados. 

Vivenciar o processo de tratamento de dados, em todas as suas etapas, é essencial para o 

desenvolvimento do pensamento estatístico; essa vivência, entretanto, possibilitará ao indivíduo 

adquirir competências para a compreensão de sua realidade. 

Possibilitar o desenvolvimento do raciocínio estatístico das pessoas é atribuir-lhes o 

exercício da autonomia de pensamento crítico, ampliando suas possibilidades de estabelecer 

relações entre problemáticas distintas e de elaborar propostas que contribuam para o universo 

social em que vive. O pensamento estatístico não se desenvolve em situações abstratas: ele 

requer uma literacia contextualizada, na qual o domínio da linguagem gráfica se faz essencial. 

 


