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RESUMO 

A presente investigação teve como objetivo identificar a produção artigos 
científicos na América Latina no campo de pesquisa em ensino de Estatística. 
Com o resultado desta revisão sistemática será possível planejar futuras 
pesquisas que contribuam para preencher as lacunas ainda existentes na área de 
ensino de Estatística. Para atingir esse objetivo foi escolhida uma metodologia 
para a realização da revisão de literatura: a revisão sistemática. Uma revisão 
sistemática é um método sistematizado para a realização da revisão, muito 
utilizada nas pesquisas da área da saúde. A escolha dessa metodologia seguiu 
devido aos seus fundamentos: (i) um conjunto claro de objetivos com uma 
metodologia reprodutível; (ii) uma pesquisa sistemática que tenta identificar todos 
os estudos que atingem o critério de elegibilidade; (iii) uma avaliação da qualidade 
das informações dos estudos incluídos; (iv) uma apresentação sistemática e 
síntese das características e descobertas dos estudos incluídos. Para a execução 
da metodologia foi necessário adaptá-la ao contexto da pesquisa na área da 
ensino/educação A partir da leitura dos textos encontrados na busca, foi feita uma 
síntese dos textos, explicitando suas características gerais e comparando diversos 
aspectos com síntese e técnicas de âmbito quantitativo, como contagem dos 
termos em comum e análises de distância e presença para categorizar e agrupá-
los.  Com os resultados, percebemos que os artigos têm pouca presença nas 
bases convencionais. No Google Scholar, foi possível observar um maior número 
de artigos disponíveis na área. Um total de 659 artigos retornaram das bases 
convencionais e 43 foram incluídos na revisão, após aplicação dos critérios de 
inclusão. De 970 artigos que retornaram do Google Scholar, 220 foram incluídos 
na revisão, após aplicação dos critérios de inclusão. Uma revisão sistemática de 
leituras dos artigos foi realizada por dois revisores independentes. Com os 
resultados, identificamos o Brasil como maior produtor de artigos na América 
Latina, englobando artigos sobre modelagem matemática usada no ensino básico, 
a formação de futuros professores, o uso de tecnologias digitais, a resolução de 
problemas pelos jogos e interpretação das medidas estatísticas, presença de 
conceitos como pensamento, letramento e raciocínio estatístico na maior parte 
desses. Foram pouco abordados temas, como educação especial e educação 
infantil e história da Estatística. 

   

 

Palavras-chave: Ensino de Estatística; Educação Estatística; Revisão de 
Literatura; Revisão de Sistemática; Pesquisas sobre Ensino  

 

              

 

 

 



 
 

 

 ABSTRACT 

The present investigation aimed to identify the production of scientific articles in 
Latin America in the field of research in teaching statistics, of. With the result of this 
systematic review, it will be possible to plan future research that will help to fill the 
gaps that still exist in the area of teaching statistics. To achieve this objective, a 
methodology for conducting the literature review was chosen: the systematic 
review. A systematic review is a systematic method for conducting the review, 
which is widely used and in health research. The choice of this methodology 
followed due to its fundamentals: (i) A clear set of objectives with a reproducible 
methodology; (ii) a systematic survey that attempts to identify all studies that meet 
the eligibility criteria; (iii) an assessment of the quality of information from the 
included studies; (iv) a systematic presentation and synthesis of the characteristics 
and findings of the included studies. For the execution of the methodology, it was 
necessary to adapt it to the context of research in the area of teaching / education. 
From the reading of the texts found in the search, a synthesis of the texts was 
made, explaining their general characteristics and comparing several aspects 
between them using the synthesis and techniques. of quantitative scope, such as 
counting the terms in common and analysis of distance and presence to categorize 
and group them. With the results we realized that the articles have little presence in 
the conventional bases, and that in Google Scholar was where it was possible to 
observe a greater number of articles available in the area. A total of 659 articles 
returned from conventional databases and 43 were included in the review after 
applying the inclusion criteria, and 970 articles returned from Google Scholar and 
220 were included in the review after applying the inclusion criteria; In a review 
systematic readings of the articles were made by two independent reviewers. As a 
result, we identified Brazil as the largest producer of articles in Latin America, 
including articles on mathematical modeling used in basic education, the training of 
future teachers, the use of digital technologies, problem solving through games 
and interpretation of statistical measures, presence of concepts such as thinking, 
literacy and statistical reasoning in most of these, while topics such as special 
education and early childhood education and the history of statistics were rarely 
addressed. 
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1  APRESENTAÇÃO 
  

 Eu, Fernando Gabriel Souza da Silva, sou licenciado em Matemática pelo 

IFRJ - Nilópolis e atualmente sou professor em uma escola particular e ministro 

aulas em sua maioria para o Ensino Médio. Minha preocupação e interesse com o 

campo de pesquisa em Estatística surgiu em parte por duas realizações. 

Ao perceber o quanto a Estatística é importante na era digital da informação 

em que vivemos e que eu me sentia incapaz de proporcionar uma aula para meus 

alunos que fosse construtiva para a nossa realidade, fora da escola. A minha falta 

de preparo que veio do pouco foco que a estatística tem na graduação e a 

percepção da importância desse tema me fizeram escolher esse campo para 

investigar na minha dissertação de mestrado.   

Ao me questionar sobre o que investigaria na área de Educação Estatística, 

pensei que o primeiro passo seria identificar o que já existia de produção e a 

lacuna que se poderia preencher. Assim, surgiu a motivação para o 

desenvolvimento deste trabalho: realizar uma revisão da literatura, com a intenção 

de entender o estado da arte da produção acadêmica na área do ensino de 

Estatística e como esse material produzido pode levantar novos questionamentos 

fundamentados para futuras pesquisas. 

Para realizar a revisão, escolhemos a metodologia de revisão sistemática. 

Uma revisão sistemática é um tipo de revisão em que o processo está 

sistematizado em diversos aspectos, como: minimizar a influência do viés; 

trabalhar com um campo grande inicial de textos; e sintetizar as informações dos 

processos. 

Nessa proposta, apresento o trabalho relacionado à minha pesquisa no 

curso de mestrado do PEMAT, que foi desenvolvida com base em discussões e 

descobertas comunicadas em três partes: 

● A primeira é sobre as revisões sistemáticas e sua presença em pesquisas 

no campo educacional; 

● A segunda é o protocolo de revisão desenvolvido como base para o 

planejamento e execução da metodologia; 



 
 

● A terceira é sobre a revisão sistemática e o estado da arte do campo de 

pesquisa em educação estatística com enfoque no ensino básico.  

Com os pontos e a discussão citados acima em mente foi demarcada a 

seguinte questão norteadora para o desenvolvimento da pesquisa: 

 

Questão Norteadora: 

 

● Qual é o estado da arte do campo de pesquisa em Educação Estatística 

com enfoque no Educação Básica na América Latina nos últimos 5 

anos? 

Objetivos Secundários: 

 

● Realizar uma revisão sistemática sobre a produção acadêmica no âmbito 

da Educação Estatística voltado para educação básica na América Latina 

nos últimos 5 anos; 

 

● Comparar as características das produções do Google Scholar com as das 

bases tradicionais; 

 

● Refletir sobre as peculiaridades da aplicação da metodologia de revisão 

sistemática em pesquisas do campo do ensino. 

 

Com isso, o objetivo que cerca a produção desses textos é o de entender 

como uma revisão estruturada pode se integrar nas metodologias de pesquisas no 

campo de pesquisa do ensino em conjunto com o debate da aplicação desta em 

uma pesquisa sobre o Educação Estatística, adaptando e questionando a 

estrutura da revisão de acordo com a realidade do campo de pesquisa. 

Assim, decorre que a primeira parte tem enfoque no processo de adaptação 

da metodologia para a área de ensino. Na segunda, com as adaptações levadas 

em conta, a construção do protocolo para a revisão. E, por fim, na terceira a 

execução da revisão e com isso o mapa e categorização do campo de pesquisa. 



 
 

Assim, foi realizada sobre os últimos cinco anos uma revisão sistemática 

nessa área de produção na América Latina. O objetivo foi apresentar uma visão 

geral dos principais temas e das principais características metodológicas e 

teóricas discutidas pelos artigos revisados.  

Para tanto, coletamos todos os textos à disposição que atingem os critérios 

pré-estabelecidos na pesquisa, com cada passo no processo de busca e análise 

desses, além da síntese e extração das informações realizadas de forma explícita 

ao leitor permitindo a replicabilidade da pesquisa.  

O resultado consiste em ter como objetivo uma descrição do campo de 

pesquisa em estatística, com os dados extraídos ficando expostos e dando a 

possibilidade da interpretação própria e junto com a nossa interpretação do que 

compreendemos desses resultados sobre o estado da arte das pesquisas. 

Esperamos que com esse material novos trabalhos sejam produzidos sobre 

uma base de conhecimento acerca das pesquisas já realizadas de forma mais 

estruturada e intencional.
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1.1 INTRODUÇÃO 
 

A importância do desenvolvimento do pensamento probabilístico e 

estatístico na educação básica começou a ser estabelecida na década de 70, com 

a disruptura do método determinístico nas aulas de Matemática (LOPES,1998, 

p.82), pensamento em que todo problema existe um solução exata e certa. Devido 

a isso o pensamento determinístico é incapaz de trabalhar com situações em que 

pontos e variáveis apresentam algum tipo de incerteza.  Desde então, muitos 

países introduziram a estatística em seus respectivos currículos na educação 

básica. Essas mudanças curriculares, que foram tomadas ao longo do tempo, em 

diferentes partes do mundo, seguiram uma proposta que considera o pensamento 

estatístico interligado com o ciclo de pesquisa (LOPES,1998, p.83). 

Então, tais mudanças estimularam a produção de conhecimento na área de 

Educação Estatística resultando em diversas publicações, como as dos Teaching 

Statistics Journal, Statistics Statistical Education and Statistics Education 

Research Journal, que têm a intenção de disseminar conhecimento para a análise 

de currículo, literacia, raciocínio e pensamento estatístico. E focando nos aspectos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem dos principais conceitos estatísticos. Os 

países da América Latina também incluíram a estatística nos currículos da 

educação básica. 

Segundo Cazorla e Utsumi (2010, p.19), surgiu mundialmente um 

movimento que “reconheceu a importância do desenvolvimento do raciocínio 

probabilístico, a necessidade de romper com a cultura determinística nas aulas de 

Matemática, a dimensão política e ética do uso da Estatística” tal movimento foi 

impulsionado por diversos fatores sociais, o que se destaca na forma que afetou a 

sociedade em nível global é a quantidade de dados produzida e acessível devido 

ao avanço das tecnologias digitais.  



9 
 

1.2 ENSINO1 DE ESTATÍSTICA  
 

A educação tem como um de seus objetivos principais preparar o aluno 

para o exercício da cidadania, Brasil,1996. Para isso, é fundamental que seja 

capaz de propiciar aos alunos meios de produzir pensamento crítico sobre o 

contexto e cultura nos quais estão envolvidos. Nessa perspectiva de uma 

educação para o pensamento crítico, o ensino de matemática deve destacar uma 

educação para a reflexão, uma educação crítica. 

Skovsmose (2013) entende refletir como a capacidade de julgar ações de 

acordo com seu contexto, discutir problemas em ambientes de investigação onde 

se apresentam, por exemplo, dilemas como os de custo/benefício/risco; e 

ambientes de investigação, que instigam os alunos a refletir sobre aspectos de 

seu cotidiano e junto com a inclusão da Matemática nessas discussões mostram 

para os alunos que a Matemática serve como um recurso para fortalecer as 

reflexões, ou seja, que evidenciam os benefícios de refletir com a Matemática. 

O cidadão crítico deve ser capaz de buscar meios para atingir seus 

objetivos e tomar decisões adequadas. Nisso, observa-se a importância da 

escola com o seu papel de desenvolver tais competências em seus aluno. Por 

isso, a instituição escolar em todo seu corpo projeto de ação tem a 

responsabilidade de conversar com a sociedade em que está inserida.  

A preocupação com a reflexão de mundo do aluno deve ser constante em 

todos os estágios da educação, sendo assim, considerando a quantidade de 

informações que somos mergulhados no dia a dia, na chamada era da 

informação, e tendo em vista a educação para o cidadão crítico, percebe-se que 

um dos papéis da educação é auxiliar os estudantes na manuseio dessa 

informação com competência. 

Sobre o desenvolvimento da visão de mundo do aluno, Lopes (2008): 

                                                             
1
 Existe um debate que entra em noções políticas dentre no cenário que o de usar o termo Ensino ou 

Educação, no geral, o termo Ensino está ligado ao ato de ensinar muitas vezes a ideia de transmissão de 
conhecimento, enquanto o Educar vai além no quesito de transformar a pessoa em um cidadão crítico 
questionador. Disso a expressão Educação acaba sendo vista como uma mais ligadas aos movimentos 
politicamente progressistas. Como meu objetivo aqui é o de mapear o estado da produção acadêmica e o 
termo mais geral usado é o de Ensino, esse é o que escolhi usar como parte do título desta parte do texto e 
título da dissertação. 
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É preciso que a escola proporcione a ele instrumentos de conhecimento 

que lhe possibilitem uma reflexão sobre as constantes mudanças sociais 

e o prepare para o exercício pleno da cidadania (Lopes, 2008, p.61). 

A Estatística está mais influente em sala de aula por diversos motivos, 

como a maior presença em diversos exames nacionais (ENEM, Enade etc.), a 

expansão dessa área no currículo de Matemática e o como a sociedade no nosso 

século está cada vez mais envolta por dados devido à revolução digital, e o uso  

de dados estatísticos para verificar preços de passagem por aplicativo e prever 

epidemias.  

Movimento com uma presença mais significativa a partir de 1997, devido ao 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais - publicados em tal ano (favor citar o 

ano). Nesse documento que servia como indicação e referência para a construção 

dos currículos no País, a parte de Matemática era dividida em quatro blocos: 

● Números e operações;  

● Espaço e formas;  

● Grandezas e medidas;  

● Tratamento da informação. 

O bloco do “Tratamento da Informação” consistia em conceitos e 

habilidades que estão ligadas ao ramo da Estatística e Probabilidade. O seguinte 

parágrafo é o primeiro da parte sobre o bloco no PCN, Brasil (1997). “A demanda 

social é que leva a destacar este tema como um bloco de conteúdo, embora 

pudesse ser incorporado aos anteriores. A finalidade do destaque é evidenciar sua 

importância, em função de seu uso atual na sociedade.” Do trecho destacado, 

vemos a mudança de perspectiva na forma como o ensino de estatístico é visto. A 

separação de um bloco dentro da Matemática específico para as competências 

estatísticas mostra uma preocupação e destaque ao tema. 

Além disso, nos PCNs ressaltam que o ensino deve ir além da repetição de 

algoritmos na sala de aula. No caso do Bloco de Tratamento da Informação. 

expressões como: interpretar e comunicar, experimentos e comunicação de 

eventos, situações-problemas e intuição aparecem aos descrever as habilidades 
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que devem ser desenvolvidas nos alunos. Demonstrando essa mudança na forma 

do como o ensino de Estatística deve ser abordado. 

Para a vida em sociedade, a importância da área engloba a capacidade de 

leitura de gráficos e tabelas, as diferentes formas de buscar, interpretar e 

questionar dados, que são habilidades essenciais para um cidadão crítico 

especialmente no contexto atual em que, ao contrário dos séculos passados, 

existia dificuldade em acessar informações. Hoje, a dificuldade é trabalhar com a 

grande quantidade de informações disponíveis. 

Na Educação Estatística, nota-se uma relação entre os conteúdos da área 

e a relação com situações, já que é da natureza da área trabalhar com dados de 

diversos contextos. Por isso, é possível explorar cenários variados, por exemplo: 

crescimento populacional, representação étnica em determinado campo, as 

diferentes composições atmosféricas do planeta ao longo das eras etc. Assim, por 

ser um instrumento de operacionalização em diversas disciplinas, a Estatística 

pode servir como forma de integração entre várias delas ou mesmo como 

integração de conteúdos dentro de uma mesma disciplina, em linha com a ideia de 

uma Educação Estatística com o foco crítico, segundo Lopes (1998). 

Seria importante observar que o ensino da Estatística não poderia 
vincular-se a uma definição da 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 pensamentos e 
postura críticos. Lopes (1998, p. 114). 

 

Como destacado por Lopes (2013), a Matemática é uma ciência distinta da 

Estatística. Para ensinar Estatística não é suficiente entender de conceitos 

matemáticos e métodos estatísticos. É preciso explorar situações reais 

considerando suas circunstâncias e assim aplicar aquelas de interesse junto aos 

estudantes, para assim ajudar no desenvolvimento de seu juízo crítico. 

Wild. and Pfannkuch sobre investigação estatística: 

 

A Estatística Aplicada é o processo de coleta e aprendizado de 
informações que, em um mundo   ideal, é realizado para informar decisões 
e ações. Com a indústria, a medicina e muitos outros setores da sociedade 
em relação à tomada de decisões, as estatísticas são parte integrante da 
era emergente da informação. A investigação estatística é usada para 
expandir o corpo do conhecimento "contextual". Assim, o objetivo final da 
investigação estatística é aprender na esfera do contexto. Aprender é 
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muito mais do que coletar informações, envolve sintetizar as novas ideias 
e informações com as ideias e informações existentes em um 
entendimento aprimorado (Wild. AND Pfannkuch,1999, p.225).Tradução 
própria. 

 

Assim, entendendo que do objetivo de desenvolver um exercício para a 

capacidade crítica e a educação para a cidadania como um dos principais 

objetivos para a sala de aula, o estudo aprofundado que a investigação 

estatística requer e proporciona, o uso de debates e constantes discussões em 

sala de aula permite que os estudantes desenvolvam habilidades essenciais de 

pensamento e análise crítica. Não é suficiente o cidadão entender os dados 

expostos, o cidadão deve conseguir analisar e expor as relações expressas nos 

dados e até se necessário questionar a validade deles e as conclusões. 

 

Segundo Wild e Pfannkunch (1999), o pensamento estatístico funciona a 

partir de três pilares, o conhecimento do contexto, o conhecimento estatístico e a 

habilidade de síntese. Nessas atividades, a habilidade de síntese significa produzir 

implicações, correlações e conjecturas com os dados à disposição. 

O letramento estatístico2 trata-se da capacidade de mobilizar esses três 

pilares. Gal (2002) propôs um modelo para entender as características do 

letramento estatístico. Gal entende o letramento estatístico como um termo com 

dois componentes interconectados, sendo o primeiro a habilidade de interpretar e 

avaliar criticamente informações estatísticas, e o segundo sendo a habilidade de 

discutir e/ou comunicar o significado de tais informações. 

Campos et. Al (2011), em um projeto em que se propõe a desenvolver 

literacia estatística, pensamento estatístico e raciocínio estatístico por utilizar 

linguagem estatística em contexto social, selecionando e interpretando resultados 

de forma concreta/aplicada e abrindo discussões com os alunos junto aos 

professores, procura formas de interpretar e apresentar os dados obtidos de forma 

crítica. 

Essa interação e essa complementação são importantes porque valorizam 
o aluno, não apenas no que diz respeito à sua formação intelectual, mas, 
igualmente, como cidadão, na medida em que o incentiva a olhar para si e 
para o mundo que o cerca, o leva a tomar conhecimento e a partilhar dos 

                                                             
2 As expressões literacia estatística e letramento estatístico são equivalentes, ou seja, têm o mesmo 
significado. Então, onde lê-se sobre um pode se aplicar ao outro.   
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problemas sociais e políticos da realidade em que ele vive, e o leva a 
questionar essa realidade. Esse questionamento traz em si um não-
conformismo e incentiva uma reação no sentido de mudar, de melhorar, de 
exigir posturas e atitudes éticas, comprometidas com o bem público, com o 
bem-estar das pessoas. (Campos et al,2011, p.491). 

 

Campos et. Al (2011) debatem que as competências norteiam a Educação 

Estatística de forma a levar a uma educação crítica. Levantando e questionando 

dados retirados de contextos reais como meio de desenvolver essas 

competências. 

O campo de ensino de Estatística como área de estudos acadêmicos teve 

como início mais significativo nas publicações na década de 70, que só 

apresentou pesquisas em quantidade mais expressivas depois do impulso dado 

devido às mudanças culturais recentes, das formas e conceitos mais comuns na 

área destacamos aqui nesse capítulo um resumo sobre esses de acordo com sua 

influência e alcance dando destaque, assim, àqueles recorrentes no campo de 

pesquisa. 

O ferramental teórico da literacia, pensamento e raciocínio estatístico se 

propõe mesmo para aqueles que não vão usar de seus conceitos diretamente em 

suas pesquisas/práticas, uma introdução para o campo de pesquisa e forma de 

questionar as concepções estabelecidas no século passado de como as aulas 

deveriam ser planejadas.  

Entendemos que o ensino de Estatística é necessário para proporcionar 

ao aluno uma perspectiva crítica com base em três conceitos:  Literacia, 

Pensamento e Raciocínio. Estes asseguram uma base e norte ao 

professor/pesquisador que queira buscar sobre o tema: suas competências e 

habilidades que devem ser almejadas. 

Quanto ao ensino de Estatística no Brasil, ele vem sendo impulsionado 

pelo grupo GT-12 da SBEM, que reúne influentes pesquisadores da área no 

País. E sendo o Brasil com a maior produção de textos na área em termos 

absolutos 3 , dentre as estratégias de ensino que estão sendo abordadas nos 

textos desses pesquisadores tem-se:  

O ensino por projetos dos trabalhos de Estatística engloba a modelagem 

                                                             
3
 Um dos resultados da pesquisa apresentada nesta dissertação - ver parte de resultados para mais detalhes. 
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matemática usada do ensino básico, a formação de futuros professores, o uso de 

tecnologias digitais, a resolução de problemas pelos jogos e interpretação das 

medidas estatísticas.  (PORCIÚNCULA et al, 2018), Destaca-se, além da parte 

de estratégias de ensino, a preocupação com a formação de professores para 

debater o currículo e o material didático. 

E para a América Latina no geral, algumas revistas, como a REVISTA 

INTERCIENCIA da Venezuela, a REVISTA DE LA IASE geral, REVISTA 

BOLEMA do Brasil, REVISTA RELIME do México, REVISTA ESCENARIOS da 

Colômbia e a REVISTA YUPANA da Argentina têm constantes publicações e 

influência sobre o campo de pesquisa em ensino de Estatística. Também merece 

destaque a RELIEE ( Red LatinoAmericana de Investigación en educación 

estadística ) de site https://reliee.weebly.com/, que parece concentrar alguns 

pesquisadores que formam um grupo que abrange toda a região. Por isso, 

recomendo como ponto de interesse para aqueles se interessam na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reliee.weebly.com/
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2  REVISÃO SISTEMÁTICA: O QUE É E QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS 
PARA O CAMPO DE PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO 
 

Com o tempo, seja qual for a área de pesquisa, a quantidade de pesquisas 

produzidas atinge um número crítico no qual nenhum pesquisador é capaz de 

internalizar todos os conceitos produzidos, trabalhos aplicados, práticas realizadas 

e conclusões atingidas. No campo educacional não é diferente, como uma área de 

pesquisa em processo de amadurecimento a produção científica é em quantidade 

grande demais para um pesquisador ser capaz de absorver e interpretar.  

O processo mais direto de lidar com essa quantidade de produção é a de 

seguir referências e recomendações, de modo que os textos em que são utilizados 

como fonte de pesquisa são aqueles que foram recomendados, por meio de 

relações pessoais ou pesquisas em banco de dados e revistas e/ou encontrados 

por referências existentes em outros textos. 

Entretanto, ao se realizar uma pesquisa baseando a busca de fontes 

primárias da forma descrita acima, o pesquisador se coloca em uma possível 

posição de vulnerabilidade em que a base para a construção da metodologia da 

pesquisa e a busca por dados podem ter sido limitadas devido à falta a pontos 

desconhecidos no assunto a ser investigado pelo pesquisador, risco que aparece 

devido à possível criação de uma “bolha”, em que as referências concordam uma 

com as outras, ou até a escolha de uma metodologia não apropriada à situação 

devido a esse limitação na visão do pesquisador a trabalhos que estão em seu 

alcance usual. 

Com o objetivo de realizar um processo de pesquisa que deixasse de ser 

algo não estruturado a fim de minimizar os problemas levantados no parágrafo 

anterior, este trabalho apresenta as seguintes características: 

● Um conjunto claro de objetivos com uma metodologia reprodutível; 

● Uma pesquisa sistemática que tenta identificar todos os estudos que 

atingem o critério de elegibilidade; 

● Uma avaliação da qualidade das informações dos estudos incluídos;  

● Uma apresentação sistemática e síntese das características e descobertas 

dos estudos incluídos.  
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É comum que pesquisadores da área da Saúde utilizem uma metodologia 

guia para a realização de uma busca sistemática de textos a serem utilizados pelo 

pesquisador. Uma dessas metodologias é a denominada Revisão Sistemática e é 

sobre o uso dela em pesquisas com foco na educação que procuro discutir.      

O PRISMA4 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) é um conjunto que descreve os itens essenciais com base em 

evidências para relatórios em revisões sistemáticas e metanálises. O PRISMA 

concentra-se no relato de revisões que avaliam estudos randomizados, mas 

também pode ser usado como base para relatar revisões sistemáticas de outros 

tipos de pesquisa, particularmente avaliações de intervenções. 

 

O texto do PRISMA,  Mother et. a (2010) define uma revisão sistemática 

como: 

Uma revisão sistemática é uma revisão de uma questão claramente 
formulada que utiliza de métodos sistemáticos e explícitos para identificar, 
selecionar, e criticamente avaliar pesquisar relevantes, e para coletar e 
analisar dados de estudos que foram incluídos na revisão. Mother et. al 
(2010, p. 336) Tradução própria. 
 

Utilizar da metodologia de revisão sistemática para responder à questão de 

pesquisa significa seguir um modelo, cada passo da busca é estabelecido na 

metodologia. Assim, o pesquisador segue as etapas reportando seus resultados 

em cada passo. E, no fim, o resultado a resposta para a questão de pesquisa é 

baseada na síntese dos textos que passaram por todo o processo. E por esse 

processo ser estruturado e documentado, o resultado obtido é reproduzível, tem 

seus critérios claros, possível avaliação de qualidade das informações e sintetize 

de diversas pesquisas primárias. 

Por isso, proponho neste texto explicar introduzir aos leitores como a 

metodologia Mostrar que exatamente por ser constituída por diversos passos 

detalhados, ela não é complexa de executar e levantar questões específicas 

relacionadas ao seu uso no campo de pesquisa em educação. 

                                                             
4 Para mais informações sobre e os itens na íntegra, recomendo acessar o site do PRISMA - http://prisma-
statement.org/ ,onde há todos os itens relativos ao que se deve realizar em uma revisão sistemática. 

http://prisma-statement.org/
http://prisma-statement.org/
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2.1 O QUE É UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Para que o pesquisador realize o processo sistematizado de busca de texto 

denominado Revisão Sistemática em síntese devem ser realizados os seis 

seguintes passos:  

1- Definir a questão de pesquisa na qual a condução da revisão será baseada;  

2- Construir um protocolo de revisão que deixe claro quais serão as 

características escolhidas para a condução da revisão, como a escolha de 

descritores e bancos de dados;  

3- Conduzir a busca planejada no protocolo de revisão, armazenando e 

organizando as informações dos textos resgatados em lugares apropriados; 

4- Selecionar dentre os textos resgatados aqueles adequados a responder à 

questão de pesquisa. No processo de seleção de textos, aplicam-se os 

critérios de inclusão, exclusão e qualidade são aplicados, a fim de selecionar 

apenas os adequados; 

5- Extrair os dados necessários para responder à questão de pesquisa dos 

textos que foram selecionados como adequados no passo anterior; 

6- Sintetizar os dados obtidos e por meio da síntese narrativa ou/e métodos 

quantitativos responder à questão de pesquisa.  

O PRISMA (2010) descreve o caminho em que informação percorre durante o 

trabalho  
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Figura 1 Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática 

 

Fonte: Galvão e Pansani (2015) 

 

Em uma revisão sistemática, busca-se atingir muitos textos, o que durante 

o processo vai se diminuindo por causa dos critérios pré-estabelecidos de 

elegibilidade, exclusão e inclusão os textos que não condizem com o que se busca 

na pesquisa são excluídos.  

Durante a primeira e segunda etapa do fluxograma da revisão sistemática, 

passo de nenhum texto é lido, apenas identificado. Na terceira etapa, os textos 

aparecem de início no terceiro passo, em que são feitas a identificação e triagem 

na busca realizada. Em seguida, no quarto, ele é verificado como elegível ou não, 

caso seja incluído, é utilizado na quinta e sexta etapas como uma das fontes para 

se extrair os dados necessários com o intuito de responder à questão de pesquisa.  
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2.2 DEFINIR QUESTÃO DE PESQUISA 
 

Em uma revisão sistemática, uma questão de pesquisa bem definida e clara 

é essencial para ser possível atingir uma conclusão que tenha sentido e que seja 

possível planejar uma estratégia de busca eficiente.  

A questão é construída no início do processo da revisão e influência o que 

será investigado, portanto, mudanças na ideia do que quer buscar na pesquisa 

requerem mudança na questão de pesquisa e vice-versa.   

A primeira etapa da revisão consiste em determinar uma questão de 

pesquisa que será o foco da revisão. Para escrever a questão existem diversas 

estratégias. A escolhida para essa pesquisa devido a seu caráter de considerar 

dados qualitativos é a PICo – População, Interesse e Contexto. 

A questão é determinada considerando e expressando esses três 

elementos ( População, Interesse e Contexto) . O cuidado com a escolha da 

questão de pesquisa em uma revisão sistemática é ainda mais importante por ser 

com base nesses elementos que a busca nos bancos de dados é realizada. 

2.3 CONSTRUIR PROTOCOLO DA REVISÃO 
 

Para criar um trabalho que seja reprodutível e como a organização é 

essencial para a realização de uma revisão, é necessário se preparar e construir 

um protocolo que discuta o processo de pesquisa. 

Construir um protocolo de pesquisa significa determinar o que e como os 

diversos processos na revisão serão realizados. Quais fontes serão utilizadas? 

Como o processo de seleção dos textos será realizado? Quais serão os critérios 

de inclusão dos textos?  As respostas para perguntas desse tipo devem estar no 

protocolo. 

O protocolo tem o papel de guia durante a pesquisa e sua construção serve 

como exercício de reflexão e planejamento, entretanto a pesquisa não deve ficar 

limitada ao protocolo. Afinal, mudanças no planejamento inicial devido a 

problemas podem acontecer, e novas perspectivas são esperadas. 
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2.4 CONDUZIR BUSCA 
 

O processo de busca consiste em realizar aquilo que foi planejado no 

protocolo da revisão, durante a condução da busca o pesquisador deve-se atentar 

ao processo circular de adaptar os termos de busca à questão de pesquisa e 

critérios de exclusão e inclusão em conjunto com os bancos de dados. 

Na fase de condução da busca são escolhidos termos/descritores, 

palavras-chave, que serão aplicados às bases de dados/fontes de textos 

escolhidos no protocolo. Assim, os textos encontrados na primeira busca não 

necessariamente atendem de forma satisfatória os objetivos da pesquisa (falta de 

textos, textos que não condizem com a questão de pesquisa etc.). Em virtude 

disso, é comum que seja preciso refinamento nos termos e até em determinados 

casos nas próprias fontes e bases de dados. 

2.5 SELECIONAR TEXTOS 
 

O processo de seleção dos textos se trata da aplicação do planejado no 

protocolo de revisão, aplicando os critérios de inclusão, exclusão e qualidade em 

diversas etapas estabelecidas no documento de protocolo.  

A partir dos textos encontrados na busca, são selecionados os textos que 

irão para a etapa de extração de dados. Para realizar essa seleção são utilizadas 

de diversas estratégias, como retirar os textos duplicados encontrados, leitura 

inicial dos títulos e resumos, a fim de determinar quais não condizem com a 

pesquisa. 

Em uma revisão sistemática é recomendado que essa fase seja realizada 

por no mínimo dois pesquisadores, a fim de minimizar o viés dos pesquisadores. 

Um texto é apenas selecionado com a aprovação dos dois pesquisadores e, em 

caso de discordância, um terceiro pesquisador decide o impasse. 

2.6 EXTRAIR DADOS 
 

Dos textos que passaram pelo processo de seleção se retiram os dados a 

fim de responder à questão de pesquisa. Para isso é aplicado o método de 

extração de dados estabelecido no protocolo de revisão.  
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Durante a etapa de extração de dados, os textos selecionados são lidos por 

completo por pelo menos dois pesquisados e a partir dessa leitura os dados são 

extraídos de acordo com o método de extração determinado no protocolo de 

revisão. 

É possível que durante a fase de extração, após sua leitura integral, alguns 

textos sejam excluídos por não se encaixarem nos critérios necessários 

determinados na fase de seleção de textos. Esses textos são assim eliminados e 

esse processo é representado no fluxograma Figura 1. 

Os detalhes de como a extração de dados será realizada e quais dados 

serão extraídos variam conforme a questão de pesquisa. Entretanto, é conduta em 

uma revisão que esses dados extraídos sejam classificados/organizados em 

tabelas e que nelas sejam inseridos elementos sobre a qualidade dos textos e 

suas características relevantes.  

2.7 SINTETIZAR E SUMARIZAR OS DADOS 
 

Na última etapa da revisão, a partir dos dados extraídos, é aplicado o 

tratamento necessário para se responder à questão.  

Com os dados extraídos, na etapa de sumarização e síntese busca-se 

interpretá-los e desses que foram extraídos de diversos textos exatamente para se 

responder à questão é possível chegar a uma conclusão sobre a pergunta da 

revisão sistemática. 

E, em seguida, discutir outros caminhos em que pesquisas futuras 

poderiam seguir e levantar novas questões a partir dos dados obtidos. 

2.8 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE PESQUISAS DE ENSINO 
 

A presença de revisões sistemáticas em pesquisa com foco no ensino 

ainda é tímida. No geral dos artigos que utilizam da metodologia se observa 

artigos com temas em comum as ciências médicas e educacionais, como 

educação sexual, intervenções escolares com objetivo de melhorar qualidade de 

vida etc. Isso mostra que, em sua maior parte, essa metodologia é mais presente 

em pesquisas na área da saúde. Assim, devido ao distanciamento dos campos de 
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pesquisa entre essa e a área de pesquisas educacionais existe a falta do 

conhecimento sobre essa metodologia de revisão de literatura em específico nos 

pesquisadores com formação nas ciências educacionais. 

O que é um prospecto preocupante, em pesquisas sobre práticas e 

políticas, num processo de pesquisa, pois utilizando o modelo de Morris (2002) 

nele é descrito, como um processo circular, em que é dividido em três fases: 

planejamento, investigação e influência. Em geral, falta de um momento para 

refletir sobre os trabalhos já desenvolvidos na área e entender e planejar ações 

futuras é um problema para o desenvolvimento de um processo da pesquisa, 

devido à quebra do movimento circular que o conhecimento científico deve passar.  

Ao ter um planejamento e investigação antes de realizar uma influência, 

planejar buscar referências a pesquisa é investigar e afirmar que seu trabalho foi 

realizado. É importante estar atento e em consonância ao campo de pesquisa e ao 

mesmo tempo afirmar que os trabalhos realizados anteriormente ao seu têm valor 

e devem ser considerados durante o planejamento e investigação para a ação. 

Uma das maneiras de tornar esse processo de investigação algo planejado 

com rigor para um meio acadêmico é pela realização de uma revisão sistemática 

devido a sua forma sistematizada. Sobre a presença de revisões sistemáticas no 

campo educacional. Andrews (2005) comenta: 

O ponto mais óbvio a se fazer sobre a presença de revisões sistemáticas 
em um modelo de pesquisa em educação é a de que eles presumem que 
o conhecimento existente a) é útil e b) pode ser sintetizado. É uma 
convenção na pesquisa que vale a pena revisar o conhecimento existente. 
A maioria dos estudos, de curtas dissertações até os maiores projetos de 
pesquisa, incluem uma revisão de literatura. A teoria informada e a 
presunção epistemológica assumem que, por trás dessa convenção, existe 
um “corpo” de conhecimento e que novas pesquisas vão “adicionar ao 
conjunto de conhecimento” de alguma forma. (Andrews, 2005, p.404). 
Tradução própria. 

 

Assim, a utilização de revisões estruturadas como foco principal de uma 

pesquisa serve de base para a resposta de perguntas e levantamento de outras 

ou como parte inicial de um processo de investigação/planejamento de uma 

intervenção, que são relevantes para o acréscimo e progresso das pesquisas no 

tema abordado. 
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2.9 OBSTÁCULOS NO DESENVOLVIMENTO DE REVISÕES SISTEMÁTICAS 
NO CAMPO EDUCACIONAL 
 

Ao utilizar da revisão sistemática em trabalhos no campo educacional percebe-se 

alguns obstáculos quanto às características da metodologia que foi criada 

originalmente para as ciências médicas em conflito com as características 

específicas das ciências educacionais. Em alguns casos, será necessário adaptar 

à metodologia a realidade do novo campo. 

2.9.1 Fontes 
 

Um dos problemas iniciais encontrado durante o andamento da revisão são 

os bancos de artigos e bibliotecas online. Além de não existirem, pelo que 

percebemos em nossa experiência, culturalmente no campo de pesquisa 

educacional o uso de bibliotecas online é uma barreira inicial. Isso porque falta 

para uma pesquisa geral sobre bancos que englobe o campo de pesquisa, assim, 

o pesquisador que deseja realizar tal revisão deverá selecionar uma quantidade 

grande de bibliotecas online para fazer a busca em comparação com aqueles 

realizavam no campo da saúde ou tecnologia que têm bases já estabelecidas. 

Além do problema da descentralização dos textos, outra dificuldade é que 

os textos sobre educação, em sua maioria, por diversos motivos, não estão 

preparados para serem utilizados como fonte em uma pesquisa mais estruturada, 

como uma revisão sistemática. Faltam ferramentas básicas para a tornar o 

processo de busca acessível e prático para o pesquisador como meios de exportar 

os resultados para aplicativos externos, o próprio banco não aceita linhas de 

busca complexas, como linhas de buscas extensas e combinações de boleanos, 

entre outros atributos que são essenciais para uma revisão.  

Independentemente da utilização de revisões sistemáticas ou não, a 

organização das fontes de textos científicos é um aspecto que está sendo 

ignorado e que é chave para longevidade e acesso dos textos desenvolvidos. A 

falta de uma biblioteca de fontes que tenha as ferramentas para uma busca 

complexa e completa potencialmente dificulta a fase de planejamento de qualquer 

pesquisa e, assim, afeta negativamente todos os trabalhos no campo. 
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 2.9.2 Critérios de Qualidade e Síntese 
 

Uma revisão sistemática é construída e desenvolvida da forma como é 

descrita nas seções anteriores, pois essa tem como uma das suas preocupações 

manter a imparcialidade da pesquisa. Para isso utiliza critérios já determinados. 

Por exemplo, em uma ficha clínica de avaliação de elegibilidade e em uma ficha 

clínica de extração da qualidade da evidência dos estudos primários são definidos 

pesos para as pesquisas de acordo com sua qualidade e em determinados casos 

são excluídas aquelas em que não atingem um padrão mínimo. 

 

Nessas fichas são consideradas as características das pesquisas por 

exemplo: descrição da intervenção experimental e controle, randomização 

adequada, alocação sigilosa, esquema de cegamento, definição de cada desfecho 

investigado com seu respectivo critério diagnóstico, tamanho da amostra, entre 

outros. 

Entretanto em textos primários acadêmicos no campo da educação não 

está culturalmente presente a prática pesquisa foco/preocupação com as 

características descritas no parágrafo anterior (Andrews e Harlen, 2006). Assim, 

utilizar desses critérios para determinar a qualidade e elegibilidade, conceitos que 

não existem instrumentos para medição no contexto da educação de forma geral 

para qualquer metodologia, das pesquisas primárias, seria ineficaz provavelmente 

causando confusão, injustiças e equívocos. 

Por isso, não é possível utilizar dessas fichas nessa revisão sistemática e 

com isso não há ferramentas para determinar a qualidade de uma pesquisa e seus 

critérios de elegibilidade o que resulta em problemas quanto à extração de 

informações dos textos, pois esses não são analisados com base nas fichas. Para 

análise de qualidade dos textos não há ferramentas quantitativas, o que dificulta 

no contexto de revisões sistemáticas que utilizam grandes quantidades de textos 

normalmente de metodologias e contextos diferentes. 

Uma consequência da falta dessas ferramentas na revisão é na 

sumarização dos resultados, nessa fase para descrever o estado da arte no 

campo os dados extraídos dos textos deverão ser utilizados em uma síntese 
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narrativa. Ao descrever de forma narrativa os dados, o texto fica sujeito, 

inevitavelmente, a subjetividade do autor. Algo que em uma revisão sistemática, 

como discutido anteriormente, sempre procura minimizar o efeito.  

Sobre a fase de síntese Andrews e Harlen (2006) comentam: 

  Esta é um dos momentos em todo o processo de revisão 
sistemática em que apenas um autor senta e tenta tirar sentido da 
evidência diante dele ou dela. Assim sendo, nesse ponto a revisão 
sistemática começa a se assemelhar a uma „revisão de especialista‟. Na 
qual é considerada pelos revisores sistemáticos como um tipo de revisão 
menos confiável (especialistas diferem em seus sistemas de valores, 
métodos, históricos etc.). Uma boa síntese narrativa, então, deve ser 
criativa, na medida em que empreende uma transformação dos 
resultados de uma série de estudos em um todo unificado; mas também 
contido, na medida em que deve lidar com a evidência na sua frente tão 
desinteressadamente quanto possível Andrews e Harlen (2006, p.294). 
Tradução própria. 

 

Outra opção para a sumarização dos resultados seria a realização de uma 

avaliação com base em dados quantitativos. Entretanto, devido aos dados serem 

extraídos dos textos com a finalidade de categorização e a falta das fichas não há 

dados quantitativos comuns a todas as pesquisas impossibilitando uma análise 

qualitativa dos textos no geral. 

E ainda ao descrever o cenário de pesquisa haverá dificuldades em 

determinar se uma parte específica da área, que nesse caso é a disciplina de 

Estatística, existirá algum aspecto que afete a qualidade.  

Por exemplo, ao realizar a revisão, os revisores podem reparar que seguem 

o mesmo caminho metodológico de pesquisa em toda a área de estudo. Em 

Educação Estatística abordam a metodologia de sala de aula invertida, com isso, 

os revisores podem concluir que existe um viés que atrapalhe e limite a forma 

como essa metodologia de ensino está sendo utilizada, porém, não há forma de 

determinar qualidade dessas pesquisas. Também é complicado saber os 

conceitos dessa metodologia de pesquisa, e assim determinar se essa limitação 

na escolha na metodologia de pesquisa afeta a qualidade ou não. O que é 

aplicado em uma pesquisa que busca entender o estado da arte no campo acaba 

requerendo que o pesquisa precisa entender de todas as metodologias de ensino 

para realizar uma análise de qualidade adequada. 
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Com isso, apesar da subjetividade dos revisores serem minimizadas nas 

fases iniciais da revisão, ela se torna presente nas fases finais. Não há como 

determinar se 50 artigos sobre determinado tema é “suficiente” ou “não suficiente” 

pela falta de uma lista de critérios de qualidade estabelecida no campo de 

pesquisa. Assim, caso uma conclusão seja feita, o viés do revisor acaba sendo 

deveras influente. 

Os tipos de síntese são divididos em duas categorias, A síntese narrativa 

(qualitativa) e a que chega a uma Meta análise (quantitativa). Entretanto, essa 

divisão em categorias tem seus problemas, como descrito nos parágrafos 

anteriores, para o tipo de questões que as ciências educacionais estão 

preocupadas em responder existem muitas variáveis influenciando o resultado. 

Sobre isso Harden e Thomas (2005) comentam.  

Revisões sistemáticas necessitam examinar com cuidado e forma crítica 
as pesquisas primárias. Em fazer isso, torna-se claro que muito da 
pesquisa no „mundo real‟ não se encaixa nas caracterizações fechadas de 
„qualitativo‟ e „quantitativo‟ e não aparenta tão preocupado com os 
problemas epistemológicos que assim exercem alguns comentadores. 
Harden e Thomas (2005). Tradução própria. 

Assim, por não ser possível isolar as variáveis em um estudo e a forma 

como esses se expressam em diferentes contextos e são afetados por esse. Ou 

seja, devido a não se ter variáveis isoladas e de controle nos estudos no campo 

educacional a forma como são aplicados e entendidos devem ser adaptados à 

maneira como os estudos são realizados no campo educacional, Andrews e 

Harlen: 

Se estudos sendo sintetizados são designs diferentes e incluem aqueles 
com dados qualitativos reportados, a extensão na qual elas podem ser 
combinadas em uma afirmação pode ser problemático. A heterogeneidade 
das pesquisas em educação e em ciências sociais em geral, apresenta 
problemas com relação à síntese. Andrews e Harlen (2006). Tradução 
própria 

 

A fase de síntese assim deve ser adaptada a cada tipo de questão sem se 

limitar aos designs pré-determinados pelas revisões em outros campos de 

conhecimento. Um método híbrido que seja capaz de sintetizar informação de 

diferentes tipos de estudo é essencial para uma síntese justa a responder 

questões no campo de pesquisa educacional. 
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Finalizando a discussão sobre a qualidade dos textos  Hill e Shih (2009), 

em pesquisa sobre os textos na área educacional em Estatística, identificaram 

diversos problemas na questão metodológica e relata que para o melhor interesse 

do campo seria necessário adotar uma série mais estrita de regras para as 

publicações de forma a ter mais informações sobre os textos presentes em fácil 

acesso, como metodologia de pesquisa e ensino utilizada, tipo de estudo, ano, 

local de publicação, conteúdos abordados descritos de forma estruturada e 

padronizada.  

A falta de um crivo para essa afeta primeiramente o poder de influência 

desses textos (credibilidade) para questões a fim de influenciar políticas públicas e 

práticas. Além disso, o problema citado acima pode levar a conclusões incorretas 

acerca da questão da pesquisa. 

2.10 BENEFÍCIOS E IMPLICAÇÕES AO CAMPO DE PESQUISA 
 

Uma revisão sistemática permite estabelecer o que já é conhecido e o que 

não é conhecido nas pesquisas, e a minimização do viés de pesquisa natural 

devido à visão de mundo do pesquisador (Gough, Oliver, Thomas, 2013). 

O método de revisão sistemática foi construído com base nestas 

características: metodologia reprodutível, pesquisa sistemática, avaliação de 

qualidade e síntese. Nisso, temos já imbuídos na fase de revisão precauções 

relacionadas à qualidade de uma pesquisa científica.  Enquanto ao viés dos 

pesquisadores, não se nega a presença dele devido à experiência de vida como 

pesquisador, propensões e brechas no conhecimento da pessoa, entretanto, 

existem mecanismos que o minimizam:  

● A forma como as buscas são realizadas é abrangente e segue a construção 

da questão de pesquisa;  

● A construção de um protocolo na fase de planejamento da revisão. Ele 

descreve o que será realizado durante a pesquisa, evita que o pesquisador 

modifique e/ou aja de forma inconsciente para uma seleção de critérios 

e/ou método de síntese que leve a um resultado para a pesquisa que 

condiz com sua visão de mundo; 
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● A seleção de artigos é possível pela categorização desses sendo realizada 

por no mínimo 2 pesquisadores em conjunto, evitando erros na seleção e 

minimizando o viés de um pesquisador em detrimento dos critérios de 

seleção; 

Devido a essas características deve ser levado em conta o peso que um 

resultado de uma revisão obtém, Ele é construído por várias pesquisas sobre o 

tema. Assim, seu peso para a influência dos criadores de políticas e 

influenciadores é relevante de forma a informar os que não necessariamente 

trabalham com o campo de pesquisa em específico, de como um certo tema é 

explorado e investigado e as descobertas científicas comuns e aceitas.  

Destacando que não são apenas resultados de uma pesquisa e sim o 

consenso obtido por múltiplas investigações no assunto. 

Assim, os benefícios são diversos para o pesquisador e campo de 

pesquisa, pois uma revisão sistemática pronta serve como base para 

levantamento de futuras questões de pesquisas, pelo mapeamento obtido pela 

revisão e para aqueles fora do campo de pesquisa que agora têm uma fonte de 

informações sobre o tema pesquisado de forma sintetizada. 

Como resultado do meu aprendizado na realização dessa revisão, resolvi 

criar um manual para futuros revisores na área que queiram utilizar da revisão 

sistemática disponível no Apêndice 2 desta dissertação. O objetivo desse manual 

é facilitar o processo de realização considerando o que eu entendi como 

necessário e evitando os obstáculos específicos do campo de pesquisa em 

ensino. 
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3  METODOLOGIA 
  

Para formulação da pergunta de pesquisa utilizamos a estratégia PIC, 

considerando:  

“P” (população) as produções da América Latina;  

“I” (interesse) a Educação Estatística; 

“Co” (contexto) o Ensino Básico. 

A estratégia PICo consiste em levar em consideração a população que a 

pesquisa investiga, o interesse a ser investigado e o contexto no qual esse 

interesse se aplica, para construir um questão que será utilizada como base para 

a execução da revisão sistemática, afetando desde a seleção dos termos de 

pesquisa até quais critérios de inclusão e exclusão serão aplicados. 

Formulamos assim a questão norteadora: Qual é o estado da arte do 

campo de pesquisa em Educação Estatística com enfoque na Educação 

Básica na América Latina nos últimos 5 anos?  

Para selecionar as fontes utilizamos da base da Capes como site de 

prospecção de potenciais fontes. Nesta pesquisa, com o apoio de uma 

bibliotecária da Biblioteca do Hospital Universitário da UFRJ, chegamos a uma 

lista de 10 fontes que apresentam maior abordagem para textos sobre a área de 

ensino de Estatística.   

Disso, a escolha dessas fontes ocorreu por pesquisas na internet e no 

banco da Capes. As bases foram escolhidas devido a suas influências e corpo de 

textos disponíveis em suas estruturas de acordo com o campo educacional. 

As fontes selecionadas estão disponíveis on-line, em bases de dados com 

propósito científico. No presente trabalho, foram utilizadas as seguintes fontes: 

Scopus; Web of Science; Academic Search Premier - ASP; Applied Social 

Sciences Index & Abstracts (ASSIA) ; ERIC (Proquest)Gale - Academic 

One,JSTOR Arts & Sciences - Collection (Humanities) ; JSTOR Arts & Sciences - 

Collection (Social Sciences) ; Repositórios científicos de acesso aberto de 



30 
 

Portugal; SCIELO. ORG; BDTD – IBICT; BDTD – CAPES; OASIS.BR; Networked 

Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD; e Google Scholar. 

Para selecionar os artigos foram considerados critérios relacionados que 

foram delimitados a fim de abordar os pontos e objetivos na questão norteadora 

da pesquisa e os objetivos específicos: 

Critérios de inclusão: 

- Serão incluídos os trabalhos com foco no Ensino de Estatística ou Educação 

Estatística na América Latina; 

- Serão incluídos trabalhos que foquem sua pesquisa no ensino básico; 

-Serão incluídos trabalhos publicados a partir do ano de 2015; 

- Serão incluídos trabalhos disponíveis para consulta on-line de forma completa. 

Critérios de exclusão: 

- Serão excluídos trabalhos duplicados; 

- Serão excluídos trabalhos não estejam disponíveis em inglês ou português ou 

espanhol; 

- Serão excluídos trabalhos que não sejam artigos científicos. 

Para seleção dos artigos foram considerados os critérios de inclusão e 

exclusão, a questão de pesquisa e seus objetivos, os termos apresentados no 

quadro 1, as palavras-chave e/ou descritores que foram utilizados nas buscas nas 

fontes. Os dois conjuntos de descritores foram necessários devido às 

características de cada base de dados, nas bases do Brasil descritores/palavras-

chave em português e as outras utilizo os descritores/palavras-chave em inglês. 

Os termos foram escolhidos de acordo com 3 artigos de referência 

selecionados por nós pesquisadores e em conjunto com a bibliotecária buscamos 

resgatar o máximo de artigos sobre o tema desejado, referente à questão 

norteadora. Logo percebemos dificuldades em relação a nossa busca como, falta 

de um Thesaurus, vocabulário padronizado e robusto. Um thesaurus é uma lista 

de termos categorizados e de significado interligado, apenas dois Thesaurus que 
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se relacionam com a área do Ensino foram encontrados o do INEP e o da 

Biblioteca Nacional, porém, nenhum dos dois era útil a pesquisa, o do INEP tem 

pouco material e o da Biblioteca Nacional apenas aborda o ensino em temas 

transversais. 

Assim, devido a essas características a falta de um Thesaurus e as 

diversas formas que as fontes selecionadas funcionam a parte de seleção dos 

termos ocorreu de forma a escolhermos os termos e montamos as frases de 

busca com intuito de abranger o máximo de textos na área em um processo de 

buscas repetidas com diversas modificações manuais de acordo com o que 

parecia da melhor forma atender nosso objetivo; buscas nas quais ocorreram com 

o apoio da bibliotecária citada acima. 

Quadro 1.Termos de busca utilizados 

Língua Termos Utilizados 

Espanhol ("Educación Estadística Crítica" OR "enseñanza de estadísticas" OR "alfabetización 

estadística" OR "educación estadística") AND("Educación básica" OR "educación primaria y 

secundaria" OR "Educación Primaria" OR "educación secundaria") 

Inglês ("statistics education" OR "statistics literacy" OR "statistical thinking" OR "statistical reasoning" 

OR "teaching of statistics" OR "learning of statistics") AND ("Education Elementary and Grade 

School" OR "Education, Primary" OR "Education, Secondary" OR "Elementary and Grade 

School Education" OR "Elementary Education") 

Português ("letramento estatístico" OR "letramento matemático" OR "literacia estatística" OR 

"competência estatística" OR "educação estatística")AND("Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Educação Média" OR "Educação Primária" OR "Educação Primária e 

Secundária" OR "Educação Secundária" OR "Ensino Básico" OR "Ensino Fundamental" OR 

"Ensino Médio" OR "Ensino Primário" OR "Ensino Secundário"  ) 

Os termos escolhidos e aplicados em cada base de forma detalhada, como 

data e quantidade estão disponíveis no Apêndice 1.   

Quanto ao critério de qualidade dos artigos, devido às particularidades do 

campo de pesquisa em ensino, utilizar os critérios comuns aos da área da saúde é 

inválido. Não existem listas com critérios desenvolvidos para serem aplicados nos 

textos. Por essa falta de critérios, considerei como único critério de qualidade o 
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texto estar disponível para acesso nas fontes selecionadas e estar no formato de 

um artigo científico. 

Todos os textos foram examinados por dois revisores ou três revisores no 

caso de discordância entre os dois primeiros. No caso em que revisores 

concordassem que um texto recebeu um “Sim” para todas as questões, esse era 

selecionado para a próxima fase da pesquisa. Caso contrário, o texto era 

eliminado da fase de extração de dados. 

A extração das informações dos artigos será realizada a partir da leitura 

deles e da classificação por categorias, Sendo elas: Título; Primeiro Autor; País; 

Revista; Ano de Publicação; Metodologia de Pesquisa; Conteúdo de Estatística; 

Nível de Ensino; e Qualis Relacionado. 

Após a leitura dos artigos, todos os dados extraídos e as categorizações 

dos artigos foram o organizados em tabelas. Além disso, serão feitas 

investigações usando buscas por frequências de termos nos textos selecionados, 

contando quantas vezes um determinado termo apareceu nos artigos. Para com 

essas informações sobre a frequência em que determinados assuntos são 

debatidos entender melhor sobre o campo de pesquisa 

De forma geral, os termos que foram escolhidos para serem comparados 

foram retirados   da pesquisa de SILVA, CURI, e SCHIMIGUEL (2017) sobre as 

pesquisas relacionadas à Educação Estatística nos artigos da revista BOLEMA.  

O mapeamento foi realizado de cinco formas: 

 

A primeira foi a leitura integral dos textos encontrados nas bases indexadas 

e debate sobre esses, as categorias criadas para esses foram expostas de acordo 

com a organização do corpo dos textos encontrados 

A segunda foi a categorização dos textos nas seguintes categorias: Título, 

Principal Autor, País, Revista, Ano, Metodologia de pesquisa, Nível de Ensino e 

Conteúdo da estatística. 

A terceira foi a exploração dos textos a partir da busca por termos 

específicos. Para isso, utilizei do programa IraMuTeq, uma extensão do software 

R que proporciona ferramentas para análises de textos e discursos. Com esse 
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recurso, lia os textos e contava em quantos textos um determinado termo de 

minha escolha aparecia e a tendência de proximidade desses. 

O quarto mapeamento foi de acordo com a nota da qualis referente ao 

artigo encontrado, nota igual a revista/evento em que esse foi publicado. 

E por fim uma análise e classificação de todos os artigos seguindo os aspectos 

delimitados no artigo de  Silva, Cazorla e Kataoka (2015) e explicado com 

detalhes no final do terceiro capítulo deste texto. 

Outra técnica a ser utilizada será o uso da ferramenta IraMuTeq para a 

realização de análises de similitude nas palavras dos resumos dos artigos e 

aplicação do Método de Reinhart, que permite identificar quais termos aparecem 

com mais frequência juntos e separados. Com isso, desenhar um mapa onde é 

possível pela distância dos termos nos trechos delimitar grupos de termos que 

aparecem juntos e aqueles que se mais distanciam, para a categorização e 

agrupamento de termos e artigos. 

E para finalizar a análise, utilizaremos o mesmo procedimento de análise 

qualitativa usado no trabalho de Silva, Cazorla e Kataoka (2015): 1) conteúdo 

pesquisado (Probabilidade, Estatística, Combinatória); 2) nível de escolaridade 

dos participantes da pesquisa; 3) enfoque metodológico (cuja definição das 

categorias estão apresentadas nos quadros 2 e 3) e 4) uso de softwares. 

Quadro 2- Definição das categorias elaboradas para a classificação do enfoque 
metodológico da produção científica 

Categoria Definição da categoria 

Análise de instrumento e/ou 

ferramenta 

Nesta categoria, foram incluídas as pesquisas que analisavam: a) as 

propriedades psicométricas de instrumentos diagnósticos; b) as 

potencialidades de softwares ou ferramentas digitais; e c) aspectos 

ferramentais da Educação a Distância. 

Análise de documentos As pesquisas classificadas nesta categoria tinham como objetivo 

analisar provas como PISA, filmes, discutir teoricamente os 

resultados de pesquisas em Educação Estatística propondo rumos e 

reflexões para a área ou algum conteúdo específico. 

Histórica 
Trabalhos que tivessem como foco principal uma abordagem 

histórica. 

Ensino aprendizagem Nesta categoria foram incluídos os estudos que tratavam direta ou 

indiretamente do processo de ensino e aprendizagem. 

Fonte: Silva, Cazorla e Kataoka (2015) 
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Quadro 3-Definição das categorias elaboradas para a produção científica classificada com 
enfoque metodológico "Ensino e Aprendizagem" 

Categoria Definição da categoria 

Intervenção Nesta categoria foram incluídas as pesquisas experimentais, 

pesquisa-ação, pesquisa participante ou ainda experiências 

de ensino. 

Diagnóstico As pesquisas nesta categoria tinham como objetivo traçar um 

perfil dos participantes sobre sua aprendizagem ou sobre as 

atitudes e outros aspectos psicológicos. 

Proposta e análise de atividades 

didáticas 

Nesta categoria foram incluídas as pesquisas que propunham 

e/ou discutiam atividades de ensino, sequências de ensino, 

sequências didáticas, jogos etc. 

Processo didático-pedagógico As pesquisas classificadas nesta categoria tinham como 

objetivo discutir os resultados obtidos sobre a prática docente 

(em diferentes níveis de ensino). 

Fonte: Silva, Cazorla e Kataoka (2015) 

Com essas categorizações, podemos interpretar a situação do campo de 

pesquisa e comparar com os resultados encontrados pelos Silva, Cazorla e 

Kataoka (2015) que utilizaram essas categorias originalmente. 
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4 RESULTADOS  
 

Nos anos de 2014 a 2018, foram publicados um total de 2204 artigos, 

sendo 703 nas bases acadêmicas e 1501 no Google Scholar. O fluxograma abaixo 

mostra os critérios de inclusão e exclusão e as tabelas a quantidade de artigos 

encontrados em cada uma das fontes utilizadas: 

Tabela 1- Número de artigos encontrados na busca em 2019 nas seguintes bases 

Bases Inglês Português Espanhol 

Scopus 224 0 2 

Web of Science 16 3 0 

Academic Search Premier – ASP 43 8 44 

Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) 1   

ERIC (Proquest) 79   

Gale - Academic One File 138   

JSTOR Arts & Sciences - Collection (Humanities) 105 0 0 

JSTOR Arts & Sciences – Collection ( Education ) 6 0 0 

SCIELO. ORG 0 3 0 

OASIS.BR  31 0 

Google Scholar  1540 530 

Fonte : Elaborado pela autor 

Os resultados apresentados na tabela 1 são referentes as buscas feitas 

com os termos expressos no Quadro 1. Os termos foram aplicados junto ao 

refinamento dos textos a partir do ano de 2015 sempre que a base disponibiliza a 

possibilidade. 

Para a triagem dos textos devido às características de o Google Scholar 

não ter sido construído para esse tipo de pesquisa, não é possível ir além da 

busca 970. Por isso, apenas os 970 artigos considerados mais relevantes foram 

para o processo de seleção. 
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Figura 2- Fluxograma da seleção dos artigos das 10 bases indexadas em 2019. 
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Figura 3 - Fluxograma da seleção dos artigos do Google Scholar 
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4.1 CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE   

 

Dos cinco momentos de categorização e análise os textos passaram pela : 

● A primeira foi a leitura integral dos textos encontrados nas bases indexadas 

e debate  

● A segunda foi a categorização dos textos nas seguintes categorias: Título, 

Principal Autor, País, Revista, Ano, Metodologia de pesquisa, Nível de 

Ensino e Conteúdo da estatística. 

● A terceira foi a exploração dos textos a partir da busca por termos 

específicos. Para isso, utilizei do programa IraMuTeq, 

● O quarto mapeamento foi de acordo com a nota da qualis  

● A quinta a categorização e tabulação utilizando o artigo de Silva, Cazorla e 

Kataoka (2015). 

 

4.1.1 Análise do Corpo Textual 

 

Dos 43 artigos retirados das 10 fontes ( Scopus, Web of Science, Academic 

Search Premier - ASP, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), ERIC 

(Proquest)Gale - Academic One,JSTOR Arts & Sciences - Collection 

(Humanities),JSTOR Arts & Sciences - Collection (Social Sciences),Repositórios 

científicos de acesso aberto de Portugal , SCIELO. ORG, BDTD – IBICT, BDTD – 

CAPES, OASIS.BR, Networked Digital Library of Theses and Dissertations - 

NDLTD), apresentados por subconjuntos temáticos delimitados pelos temas em 

comum:  

 

● Revisões de Literatura 

 

Dos estudos caracterizados como revisões de literatura, todos são 

considerados como revisões de natureza qualitativa, ou seja, analisam o corpo 

estudado pela síntese narrativa. As conclusões e afirmações sobre os textos são 

obtidas pela leitura e interpretação dos autores dos textos lidos 

O que é diferente de uma potencial abordagem qualitativa que se foca na 

retirada de dados dos textos, sendo esses, comparações de seus resultados 
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qualitativos, extração de dados qualitativos e análise, meta-análise entre outros. 

Abordagem na qual nenhum dos três textos que estão nesse subconjunto utilizou. 

No artigo de Silva, Curi e Schimiguel (2017), a revisão de literatura foi 

realizada sobre artigos publicados na revista BOLEMA. Os autores deixam clara 

suas categorizações temáticas dos textos e buscam entender as tendências 

temáticas dos trabalhos publicados. 

 

O mapeamento, aqui realizado, nos mostrou que as investigações que 
versam sobre a área de Educação Estatística são realizadas, em parte, 
por parcerias institucionais e interinstitucionais. Tais pesquisas apontam 
como foco temático mais evidente, a busca pelo oferecimento de recursos 
ou propostas de ensino de Probabilidade e Estatística e também quanto à 
Formação de Professores e compreensões e reflexões sobre a área de 
Educação Estatística. (Silva, Curi e Schimiguel, 2017, p.692). 

 

Esse artigo é o único dos obtidos na revisão sistemática das fontes de 

revisão artigos sobre ensino de Estatística. Os outros dois artigos que versam 

sobre o campo fazem revisões sobre: no de Estevam e Cyrino (2014) teses e 

dissertações e no de Damin, Junior e Pereira (2014) sobre dissertações. 

No trabalho de Estevam e Cyrino (2014), assim como nesse, ele se propõe 

a entender o campo de pesquisa. No fim de um resumo individual de cada tese e 

dissertação, ele levanta os pontos abordados e não abordados comuns aos textos, 

dentre destacam-se a falta de trabalhos que olhem para uma abordagem geral 

invés de conceitos específicos na Estatística e campo de pesquisa. A mobilização 

envolve conceitos como literacia, do pensamento e do raciocínio estatístico, e não 

apenas a mobilização de conhecimento estatístico e a formação de professores, 

mostrando-se como ponto crítico fundamental para avanço da qualidade do 

ensino. 

Quanto ao trabalho de Damin, Junior e Pereira (2014), eles identificaram da 

leitura dos textos que obtiveram uma quantidade grande de dissertações que 

debatiam a aplicação de atividades para os alunos em sala de aula, e 

identificaram a baixa representatividade da Estatística como tema nas 

dissertações de mestrado profissional, Além disso, foi identificada uma lacuna no 

aprendizado de Estatística na formação inicial dos professores e que muitos se 

sentem acuados para o ensino da estatística devido a um déficit no conhecimento 

da área. 
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● O Livro Didático 

 

Ao analisarmos os estudos sobre o material didático, verificamos a 

presença da discussão sobre o letramento estatístico de forma a olhar para o 

material didático sendo considerado em maior parte como o livro e debatê-lo o 

como/se esse ajuda o professor no objetivo de desenvolver o nível de letramento 

dos alunos. 

Letramento é de acordo com Oliveira e Macedo (2018) a capacidade de 

interpretar, avaliar criticamente e comunicar sobre informação estatística. Esta tem 

dois elementos cognitivos relacionados: o primeiro é o de leitura de informações, e 

o segundo engloba crenças e postura crítica. 

Outro ponto em comum aos textos é o de discutir de alguma forma a 

qualidade da presença da Estatística. Tal ponto existe devido a como as 

mudanças no currículo nas últimas décadas ocorreram e como esta influência no 

desenvolvimento dos materiais didáticos tem por consequência a maior presença 

da Estatística e Probabilidade no currículo, por meio de temas como a qualidade 

dos gráficos em um livro didático, que são os mais debatidos. 

 

A BNCC, em relação ao estudo de Estatística, Probabilidade e 
Combinatória, demonstra em sua unidade temática Probabilidade e 
Estatística, o trabalho com as noções estatísticas, probabilísticas e 
combinatórias, dando destaque e importância do seu trabalho no processo 
de ensino e aprendizagem. Vale ressaltar que a BNCC pretende 
determinar os conhecimentos que todos os alunos da Educação Básica, a 
nível nacional, têm o direito de aprender. Com isso, esse documento 
assegura e corrobora para o ensino de Tratamento da Informação desde 
as séries iniciais. (Trejo e Paula, 2018, p.201). 

 

Trejo e Paula apontam a importância dos livros didáticos no 

desenvolvimento dos alunos e como falhas nos conceitos e estratégias 

inadequadas podem ser prejudiciais. Afirmação que quando vista em conjunto 

com a conclusão do artigo de Corrêa e Rocha Filho (2015), que debatem a 

importância da Estatística devido sua presença no cotidiano e nos currículos e a 

da falta de conhecimentos dos professores, mostra o uso dos livros didáticos 

como alicerce e fonte de conhecimento e planejamento para suas aulas, Temos 

que o livro didático assume um papel de importância e que deve ser examinado 

com cuidado.  
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O que completando com o estudo de  Santos, Júnior e Velasque (2018) que 

analisou a qualidade e profundidade dos estatísticos abordados em alguns livros 

didáticos e constatou que nenhum dos três livros analisados proporcionou um 

nível adequado para o desenvolvimento do Letramento Estatístico, concluindo que 

nenhum dos livros didáticos contribui efetivamente para o desenvolvimento dessa 

habilidade nos alunos. 

Tais resultados vistos em conjunto apontam para uma situação, em que os 

professores devido à formação deficiente em Estatística utilizam livros didáticos 

como base para suas aulas. Entretanto, nem esses propiciam apoio suficiente 

para se alcançar um nível de letramento considerado pelos autores dos artigos 

como algo que atende os critérios para alcançar o Letramento Estatístico .  

 

● Atividades para o Desenvolvimento 

 

Os artigos que discutem atividades para o desenvolvimento dos 

conhecimentos estatísticos dos alunos foram representados em grande 

quantidade na busca realizada nesta pesquisa. Em geral, esses textos se dividem 

em dois grupos: 

O primeiro sendo daqueles que discutem as características teóricas que as 

atividades devem ter e alcançar, e o segundo grupo aqueles que realizaram algum 

tipo de atividade e analisaram seus resultados. 

Do primeiro grupo, destaco o artigo de Hollas e Bernardi ( 2018 ) que tratou 

dos diferentes conceitos presentes nos estudos sobre o ensino de Estatística, 

Raciocínio, Pensamento e Literacia e levantou a partir de diferentes 

perspectivas/fontes o conceito a ser desenvolvido como alvo no trabalho que era o 

de buscar uma Educação Estatística Crítica, assim, como resultado do trabalho 

delimitou-se as competências para essa, educação crítica, ser alcançada. 

De forma geral, todos os artigos no subconjunto Atividades para o 

Desenvolvimento abordaram ao menos um desses conceitos; literacia, raciocínio 

ou pensamento. Isso demonstra como esses estão presentes nas pesquisas sobre 

o ensino de Estatística, principalmente, quando é algo no âmbito a ser aplicado na 

sala de aula. 

Do segundo grupo, que é a maioria das atividades, vemos diversos artigos 

que aplicaram ações em sala de aula de diversas formas diferentes, porém, com 
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objetivos similares que é o de desenvolver a literacia/raciocínio/pensamento 

estatístico dos alunos. 

Uma parte, como o artigo de Bianchini, Bisognin e Soares (2015), abordou 

o uso de tecnologias digitais na criação dessas situações de aprendizagem, que 

utilizaram do Excel como ferramenta para o ensino. E no de Ishikawa et. all (2015) 

que desenvolveu um framework para análise das competências de aprendizagem 

dos alunos. É interessante ainda levantar a discussão de como essa área ainda 

está aberta a diversos pontos. Os trabalhos que utilizaram da tecnologia 

exploraram softwares mais simples, e cada artigo abordou a preocupação com o 

desenvolvimento de formas bem distintas, como utilizar para resolver atividades, 

para construir gráficos e para facilitar a leitura de dados. Mostrando diversas 

formas de abordar o ensino de Estatística com ferramentas digitais. 

No texto de Santana (2016) falando sobre a atividade que aplicou em sala 

concluíram que seu produto educacional é uma alternativa para o ensino de 

Estatística. De modo que desenvolve os conceitos por meio da contextualização 

ao invés de focar na repetição de algoritmos e procedimentos. Esse tipo de 

estratégia decorre da influência do fundamental teórico de letramento e 

pensamento estatístico. O que requer uma postura diferente da tradicional. Assim 

como debatido no trabalho de Oliveira e Cordani (2016) em um trabalho sobre a 

adaptação do pensamento do aluno ao estatístico e diminuição do viés e 

incertezas. 

 

Fazer com que o ensino básico de Estatística e Probabilidade não se 
restrinja aos aspectos algoritmizados da Matemática e que tenha um 
sentido cada vez mais efetivo para o aluno, e fazer com que os conceitos 
tenham um lugar essencial em suas vidas, para que as decisões sejam 
conscientes, devem ser os objetivos a serem perseguidos por todos 
aqueles que querem participar da formação de um cidadão pleno. (Oliveira 
e Cordani, 2016, p.1288). 

 

Como nesses dois artigos todos os outros chegam a conclusões parecidas 

mesmo com atividades com focos e temas bem diferentes. Deve-se para atingir os 

aspectos considerados como ideais pelo fundamental teórico. Sair da forma 

algoritmizada padrão para uma prática de ensino que permita ao aluno entender 

os conceitos e definições dentro de contextos e aplicações. 

 

● O Professor que Ensina Estatística 
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Outro tema bastante abordado nos artigos é o dos professores que 

ensinam Estatística. Muitos dos artigos focam em avaliar os professores, e a outra 

parte foca em trabalhar com os docentes, geralmente com algum tipo de grupo de 

professores que discutem sua prática. 

Na pesquisa de Torres, Batanero e Contreras (2016) conclui de que o 

conhecimento probabilístico dos professores da educação primária é insuficiente. 

E que uma alta porção dos participantes da pesquisa apresentaram um 

conhecimento combinatório fraco.  

Problema parecido também foi identificado na pesquisa com professores 

primários do Chile, formação não satisfatória dos professores que ensinam 

matemática, na pesquisa de Estrella, Olfos e Lorca (2015), que investigaram o 

conhecimento sobre o conteúdo de Estatística por meio de um questionário e 

identificaram resultados baixos nos testes. 

Cuevas e Ramírez (2018) num estudo exploratório com professores do 

México e da Costa Rica analisou o desempenho dos professores em diversos 

aspectos e chegou à conclusão que, em ambos os países, foi identificado um 

baixo desempenho por parte dos professores em tópicos como: interpretação de 

tabelas e gráficos, classificação de variáveis e a seleção adequada das medidas 

centrais. Por outro lado, esses tiverem um desempenho adequado na identificação 

de fenômenos aleatórios.  

Dentre os trabalhos sobre comunidades de prática que abordam o ensino 

de Estatística, destaco o trecho de Estevam e Cyrino (2016) que discutem como 

uma comunidade de prática influencia a prática docente: 

Os empreendimentos articulados pela CoP, por sua vez, mediaram 
reflexões sustentadas e a elaboração de estratégias para enfrentamento e 
mudanças, tanto individual quanto coletivamente, e, ao incidir na prática 
dos professores, constituíram espaços privilegiados de problematização e 
desenvolvimento da Educação Estatística como cultura, isto, envolvendo 
conhecimento, pensamento, linguagem, argumentação e hábitos 
estatísticos. Estevam e Cyrino ( 2016, p.1314). 

 

Todos os artigos que relatam uma comunidade de prática em seu processo 

descrevem seus membros com uma prática mais reflexiva sobre suas ações. Conti 

(2016) “Era esperado que eu, formadora, apresentasse os materiais e conduzisse 

as reuniões, porém, gradualmente, todos passaram a participar das decisões, 
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assumindo responsabilidades no trabalho do grupo, preparando ou indicando 

materiais.“ 

Fica presente, na fala dos autores desses artigos, que a comunidade de 

prática como um âmbito de formação continuada constitui um auxílio para o 

professor de forma a ser um local de reflexão a sua prática de forma a ser uma 

necessidade. 

É comum o discurso em todos os artigos nessa categoria as extensas 

dificuldades que os professores enfrentam ao ensinar conceitos da Estatística, 

muitas originadas de uma formação inadequada para o ensino desses conceitos.  

O baixo desempenho fica exposto em diversos artigos, alguns já citados 

acima, dentre outros temos artigos em que atividades junto aos professores foram 

aplicadas em suas salas, atividades que foram efetivas em ajudar o professor a 

sair do âmbito apenas algorítmico nas aulas, porém se levanta o questionamento 

que apesar de eficaz esse tipo de intervenção, ele se limita apenas a esses 

professores. 

Quanto às comunidades de prática as ações nos artigos passam como um 

meio de formação, a fim de suprir a formação inicial fraca/inexistente e auxiliar o 

professor a questionamentos encontrados no dia a dia da prática da profissão. 

 

● A Estatística no Currículo 

 

O último grupo de artigos são os que discutem o ensino de Estatística no 

currículo. Dos artigos escritos sobre o Brasil, que são a maioria, vemos a presença 

e debate sobre documentos, como os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais 

e a BNCC - Base Nacional Comum Curricular, que mais influenciou as mudanças 

atuais. 

De acordo com Oliveira Júnior e Anjos (2017), os PCNs apesar das 

diversos recomendações e avanços para o ensino de Estatística, principalmente 

no aspecto interdisciplinar, esse documento não engloba o aspecto da 

variabilidade da Estatística, como seleção de métodos adequados para cada 

situação, realização de inferências e previsões e aplicação de conceitos de 

probabilidade. 

Oliveira Júnior e Anjos ainda relatam que a BNCC também apresenta o 

mesmo problema relatado nos PCNs, o que permite um ensino da Estocástica de 
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forma parcial em muitos aspectos descolados a realidade social escolar. Ainda 

sobre a BNCC Boas e Conti (2011): 

 

A BNCC não é o único documento a constituir as orientações para um 
currículo, assim como não é o único documento orientador da prática 
pedagógica do professor. São considerados também os currículos 
estaduais e/ou municipais, além dos livros didáticos, a formação inicial e 
continuada de professores, os livros de formação, os projetos que 
contemplam a parceria Universidade-escola, entre outros. Destaca-se, 
também, a importância dos profissionais da educação na condução do 
processo de implantação do currículo, o que pode permitir ações mais 
articuladas e mais coerentes com uma educação emancipadora. (Boas e 
Conti, 2018, p. 1001). 

 

Apesar dos diversos avanços quanto à presença do ensino de Estatística 

nos documentos oficiais ainda existe um grande descompasso do que está no 

currículo com o que é considerado como abordagem ideal pela academia, 

evidenciado pelo trabalho de Oliveira e Anjos (2017). 

Como debatido por Boas e Conti, esses documentos não são os únicos que 

ditam o que é realizado em sala de aula, existem diversos outros aspectos que 

influenciam e dessa conversa entre esses e o currículo que a prática em aula é 

desenvolvida. 

E por fim, Bello e Sperrhake (2016) debatem que o ensino de Estatística no 

currículo  entra em jogo não apenas o aspecto de ensino-aprendizagem dos 

conceitos matemáticos e estatísticos, há também um aspecto político que visa 

ensinar o aluno a ser cidadão e a lidar com as incertezas da sociedade, como 

inflação, insegurança, expectativa de vida e etc.  

 

4.1.2 Categorização Aspectos Gerais 
 

Quanto à produção nos países, o Brasil se mostra como maior produtor na 

área de forma majoritária e a Chile aparece como a maior representante dos 

países de língua Espanhola (Figura 4). Sobre as Revistas em que os artigos são 

publicados se destacam a REnCiMa com 9 artigos(21%), Educação Matemática 

Pesquisa com 8 artigos (18%) e a Statistics Education Research Journal com 4 

artigos(10%). Juntas essas três revistas representam quase que a metade dos 

artigos resgatados nas buscas (Figura 5). 
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Figura 4 - Distribuição de frequência segundo Países publicação dos artigos incluídos nas 
bases convencionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Distribuição dos níveis de ensino abordados nos artigos. 

Dos níveis de ensino, oito discutiram o ensino básico de forma geral. O 

fundamental e o médio foram foco em diversos artigos e disso não houve 

nenhuma diferença na quantidade de artigos sobre ambos. Quanto ao ensino 

técnico, apenas 1 artigo o abordou.  O mesmo aconteceu com o ensino de jovens 

e adultos. Assim identifica um foco nos estudos sobre o ensino fundamental II com 

o ensino médio em segundo, porém bem representado.    
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Figura 5- Relativas das revistas que tiveram seus artigos incluídos nas bases convencionais 
em 2019

                     Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 6- Ano de Publicação dos artigos incluídos nas bases convencionais. 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando os anos de publicação dos artigos (Figura 6), percebe-se uma 

crescente o número de publicações de 2014 até 2016. Entretanto, ao contrário do 

esperado, o número de publicações em 2017 caiu em um terço em comparação 

com o ano anterior. Em 2018, o número de publicações é um pouco menor que o 
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de 2016 e maior que a de 2015. Já 2019 mostra poucos artigos sendo produzidos, 

porém esse número inferior se explica devido à pesquisa ter sido realizada no 

meio do ano. Por isso, ainda não teve tempo suficiente para chegar a uma 

conclusão nessa característica para 2019.  

Das metodologias mais utilizadas a que mais foi se retratou foi a de Análise 

de Documentos com 6 artigos. Essa metodologia indica artigos que focaram em 

discutir documentos como currículos oficiais e livros didáticos. Assim, percebe-se 

uma preocupação dos pesquisadores no campo sobre discutir o que e como são 

propostos os temas para serem ensinados nas aulas. 

Referente às propostas metodologias de pesquisas qualitativas e 

quantitativas, as propostas quantitativas se apresentavam ou na aplicação de 

questionários presente em cinco artigos como prioridade ou em revisões de 

literatura com três artigos. Todavia, nesses artigos que usaram metodologias 

usualmente ligadas ao ramo quantitativo, percebemos a presença de diversos 

elementos qualitativos, principalmente, na análise das informações obtidas,  

Assim, os artigos com metodologias qualitativas se apresentam em maior 

quantidade e de forma variada no campo de pesquisa. Os que mais se 

destacaram foram a análise de documentos, seis artigos, e o uso de entrevistas, 

quatro artigos. E outra parte consiste de pesquisas qualitativas que focaram na 

aplicação de tarefas, utilizando variados arcabouços metodológicos e/ou propor a 

realização de um projeto. 

Dos conteúdos da Estatística, 27 artigos não especificaram um conteúdo 

em específico como foco da pesquisa. O tópico delimitado mais abordado foi o 

trabalho com gráficos com cinco artigos, seguido por Probabilidade com quatro 

artigos. 

Devido à forma em que os artigos foram categorizados é importante 

considerar que apenas a característica mais marcante, em outras palavras, o foco 

do artigo foi relatado na tabela. 
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4.1.3 Categorização por Termos 
 

Para melhor entender o conteúdo dos artigos selecionados das bases, 

fizemos uma busca por termos nos textos. Por uma ferramenta avançada do 

Adobe Reader, investigamos em quantos textos um determinado termo apareceu. 

Como o grupo de artigos está escrito em três línguas diferentes, os termos 

investigados foram sempre realizados em trios equivalentes.  

Começamos procurando determinar que tipo de estudo está sendo 

produzido (qualitativo ou quantitativo), a frequência que alguns referênciais estão 

sendo explorados, a frequência do uso de uma lista de metodologias e, no fim, 

que conteúdos estão sendo mais abordados. 

Utilizamos a mesma metodologia com os artigos encontrados nas buscas 

no Google com o total de 147 artigos da busca em português e 70 das buscas em 

espanhol. No total, foram 212 artigos analisados nessa busca por termos. O 

motivo desse valor foi devido a cinco artigos em comum em ambas as buscas. E 

das bases convencionais foram utilizados os 43 artigos nas análises. 
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Tabela 2-Principais características metodológicas dos artigos produzidos na América 
Latina de 2014 a 2018 

Características 
Metodológicas 

Bases Convncionais 

Total de artigos:43(%)a
 

Google Scholar 
Total de artigos:211(%)a

 

Classificação da Pesquisa     

Pesquisa Quantitativa  1(2%) 5(2%) 

Pesquisa qualitativa  9(21%) 63(30%) 

Obtenção de dados     

Entrevista  25(58%) 27(13%) 

Estudo de Caso 10(23%) 38(18%) 

Questionário 30(70%) 91(43%) 

Pesquisa Bibliográfica 3(7%) 7(3%) 
aOs % não somam 100% porque o mesmo artigo pode contar em mais de uma classificação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os números para construção da tabela acima foram obtidos a partir da 

busca por termos em três diferentes línguas (português, espanhol e inglês). Os 

termos equivalentes tiveram o número de resultados somados.    
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Tabela 3-Assuntos abordados dos artigos produzidos na América Latina de 2014 a 2018 

Assuntos Gerais Bases Acadêmicas 

43(%) 
Google Scholar 

211(%) 

Modelagem Matemática  11(25%) 39(18%) 

Comunidade de Prática 5(12%) 15(7%) 

Resolução de Problemas 29(67%) 109(51%) 

Ambiente de Aprendizagem  5(12%) 23(11%) 

Educação Inclusiva/Especial 1(2%) 5(2%) 

História da Estatística 1(2%) 10(5%) 

Pensamento Estatístico 40(93%) 124(58%) 

Ciclo Investigativo 9(21%) 35(16%) 

Estudo Exploratório  4(9%) 21(10%) 

Sequência Didática 11(26%) 29(14%) 

Aprendizagem baseada em projetos 1(2%) 2(1%) 

Representação Semiótica 5(12%) 13(6%) 

Letramento Estatístico 43(100%) 175(83%) 

PPDAC 6(14%) 8(4%) 

Tecnologia da Informação e Comunicação 1(2%) 2(1%) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos dados organizados na tabela 3, podemos perceber alguns 

padrões no campo de pesquisa e as diferenças do tipo de artigo nas fontes em 

comparação com as do Google Scholar, como: 

● A alta presença das discussões sobre resolução de problemas nos artigos; 

● A diferença na forma de obtenção de dados entre os dois grupos; 

● O uso de questionários e Entrevistas nos artigos das bases; 

● E o baixo uso em comparação nos artigos do Google Scholar. 
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Figura 7-Dendograma dos artigos em português 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da leitura dos termos e artigos referentes a cada uma das classes, fiz a 

seguinte categorização de cada uma delas: 

CLASSE 1 - SOBRE A ESCOLA E CURRÍCULO; 

CLASSE 2 - SOLUÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; 

CLASSE 3 - LEITURA DA ESTATÍSTICA; 

CLASSE 4 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO. 

Esse dendograma (Figura 7) se divide em dois grandes grupos os artigos. 

Um deles é a classe 1. O segundo grupo é composto pelos conteúdos de 
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Estatística. Esse segundo grupo se subdividiu em 3, sendo que a classe 2 e 3 

falam mais do conteúdo, e a classe 4 fala da importância da estatística na 

formação cidadã.  

Figura 8-Classes dos termos - artigos em português 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9-Classes dos termos - artigos em espanhol 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.4 Categorização por Qualis 
 

A tabela 5 mostra a nota Qualis das revistas em que os artigos foram 

encontrados. No caso de artigos publicados em locais sem uma nota, a situação 

foi descrita com o termo “N” configurando que aquele artigo não tem uma nota 

relacionada. 

Tabela 4-Qualis relacionados aos artigos das dez Bases Acadêmicas e do Google 

Qualis 

Bases Acadêmicas 

Número de artigos(%) 

Google Scholar 

Número de artigos (%) 

A1 10(22%) 11(5%) 
A2 22(49%) 45(20,7%) 
B1 11(24%) 42(19,3%) 
B2 0(0%) 22(10,1%) 
B3 1(2%) 7(3,2%) 
B4 0(0%) 5(2,3%) 
B5 0(0%) 5(2,3%) 
C 0(0%) 1(0,4) 
N 1(2%) 78(35,9%) 

Total 43(100%) 217(100%) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Devido a um dos critérios de exclusão ser o de duplicatas, todos os artigos 

encontrados nas bases foram excluídos na contagem do Google. Ou seja, os 

números apresentados na tabela do Google Scholar são referentes apenas aos 

artigos que apareceram no Google, mas não estavam presentes nas bases.   

Analisando a distribuição das notas dos artigos, percebe-se que apenas as 

revistas com Qualis mais altos têm presença nas bases. Assim, artigos em 

revistas com notas mais baixas ou sem nota dificilmente serão encontrados nas 

bases, fora o Google. 

Apesar disso, percebe-se que diversos artigos de Qualis com referência 

alta também não estão presentes nas bases e só foram localizados graças à 

presença no Google. Assim, comparando o número de artigos encontrados nas 

bases (43) com os do Google (cerca de 200), conclui-se que o Google tem uma 

capacidade de localizar os textos maior do que as 10 fontes juntas. E com perda 

relativa aos artigos dos 43 artigos encontrados nas fontes, 39 desses foram 

identificados também na busca no Google. Esses artigos em comum não foram 
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contabilizados nos 200 do Google por terem sido excluídos devido à retirada de 

duplicatas. 

Quanto ao número elevado de artigos sem nota Qualis referente às buscas 

do Google, muitos deles vieram de atas, eventos e encontros em que foram 

publicados. O Google é capaz de encontrar esses artigos e como muitos deles se 

encaixaram nos critérios para essa pesquisa foi possível chegar a esse número. 

4.1.5 Categorização por Análise Qualitativa 

Categorizados utilizando a estrutura no artigo de Silva, Cazorla e Kataoka 

(2015) por: 1) conteúdo pesquisado (Probabilidade, Estatística, Combinatória); 2) 

nível de escolaridade dos participantes da pesquisa; 3) enfoque metodológico 

(cuja definição das categorias estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2); e 4) uso de 

softwares. 

Observa-se que a Tabela 6 apresenta a classificação dos artigos por 

enfoque metodológico. Já a Tabela 7 mostra as subcategorias dos artigos com 

enfoque em “Ensino e Aprendizagem”. 

Tabela 5-Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos período de 
2014 até início de 2019, por enfoque metodológico. 

Classificação do enfoque 
metodológico 

Artigos - Número Absoluto 
Artigos - % 

Instrumental 17                      6,5 

Documental  80 30,7 
Histórica 3 1,1 

Ensino e Aprendizagem 160 61,5 

Total 260 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Das categorias, a Histórica foi a menos representada. E alguns trabalhos, 

mesmo entre os poucos (3) que a debatiam, tinham um olhar para o Ensino e 

Aprendizagem, o que permite classificá-los em qualquer uma das duas categorias. 

A categoria de Ensino e Aprendizagem foi a mais presente nos artigos o 

que não foi surpresa. Isso condiz com o já debatido ao longo da dissertação nas 

outras análises. A separação por classes utilizando o IRAMUTEC, por exemplo, 

mostra que três das quatro classes têm enfoque metodológico no Ensino e 

Aprendizagem. 
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Sendo estas: Classe 2 - Solução e Resolução de Problemas; Classe 3 - 

Leitura da Estatística; e Classe 4 - Formação e Desenvolvimento do Pensamento. 

Isso representa um total de 66,2% de todos os artigos de acordo com a análise 

dos resumos pelo software, o que é um resultado próximo dos 61,5% identificados 

como Ensino e Aprendizagem na classificação a partir da leitura e fichamento dos 

artigos.  

Em comparação com os resultados obtidos por Silva, Cazorla e Kataoka 

(2015), quanto aos enfoques Instrumental, Histórica e de Ensino e Aprendizagem, 

a proporção e a quantidade de resultados se mantiveram semelhantes. Entretanto, 

existe uma discrepância quanto à identificação de trabalhos com enfoque 

Documental. Nosso resultado mostrou uma maior frequência na categoria 

Documental diferindo de Silva, Cazorla e Kataoka (2015). Segundo esses autores, 

a maior frequência dessa metodologia (Documental) em anais de eventos tem 

ligação com o fato de que esses artigos debatem em geral o Livro Didático e o 

Currículo. Isso foi observado no presente trabalho. Nós entendemos que a maior 

frequência dessa categoria em nossos resultados é consequência de como a 

busca de artigos foi realizada, pois utilizamos termos em Inglês, Português e 

Espanhol. Também utilizamos o Google Scholar, que proporcionou uma busca em 

um universo mais diverso, englobando mais artigos oriundos de anais e atas de 

eventos, quando em comparação com a metodologia utilizada pelas autoras Silva, 

Borin e Corzola (2015), que adotaram busca por autores.  

Em comparação com os resultados de Silva, Curi e Schimiguel (2017) em 

que estes foram separados em focos temáticos, os trabalhos se dividem em 

comparação com os utilizados neste texto da seguinte forma: 

● Dificuldades sobre conteúdos de Estatística ou Probabilidade e Formação 

de Professores representam juntos 40% dos artigos equivalentes à 

classificação de enfoque metodológico de Ensino e Aprendizagem; 

● Ensino de Probabilidade e Estatística por meio de recursos ou propostas 

que englobam as subcategorias (Promover aprendizagem de conceitos e 

procedimentos estatísticos e/ou probabilísticos e Perspectiva cultural) 

somam 30% do total e abrangem a classificação de enfoque metodológico 

de Ensino e Aprendizagem, mas a categoria Uso de Tecnologias de 
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Informação e Comunicação equivale a 7,5% e é referente à categoria 

Instrumental desta dissertação; 

● Compreensão e reflexão sobre a área de Educação Estatística se dividem 

em diversas categorias com foco em maior parte no aspecto classificado 

como Documental, responsável por representar 22,5% do total. 

Assim, percebemos que a parte Histórica não é representada pelos artigos 

analisados no texto de Silva, Curi e Schimiguel (2017), reafirmando a pouca 

presença desse tema. Quanto ao enfoque de ensino aprendizagem, ele aparece 

mais dominante com 70% em comparação aos 61,5%, identificados nesta 

dissertação. Há um aumento considerável de 22,5% para 30% de artigos com foco 

Documental, ainda mais considerando que, devido às diversas subcategorias 

utilizadas, esse valor de 22,5% é potencialmente menor. 

Comparando com a análise feita no artigo de Junior e Pereira (2014) sobre 

as dissertações em mestrados profissionais até 2013, os autores separaram em 

temas e em semelhança com as categorizações realizadas nesta dissertação. Por 

isso, chegamos aos dados abaixo: 

● Sequência de Ensino representando 46% das dissertações similar ao foco 

em Ensino e Aprendizagem que representou 61,5%; 

● Formação de Professores representando 30%, o que pode se enquadrar 

em qualquer uma das categorias da Tabela 7. Por isso, não é possível fazer 

uma comparação direta dos valores;  

● Análise de livro didático representando 8% similar ao foco Documental que 

representou 30,7%; 

● Jogos de Linguagem e Recursos Tecnológicos representando 16% similar 

ao foco Instrumental que representou 6,5%. 

Um ponto a se reparar, ao verificar esses valores, é a pequena quantidade 

de dissertações analisadas: 13 no total. Isso deve ser levado em consideração ao 

examinar as porcentagens das categorias. 

O resultado de não aparecer nada com teor Histórico se repetiu e foi 

identificado um foco bem menor no caráter Documental. 
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Tabela 6-Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina no período de 
2014 até início de 2019, por classificação do enfoque metodológico "Ensino e 
Aprendizagem" 

Classificação do enfoque 
metodológico "Ensino e 

Aprendizagem 
Artigos - Número Absoluto 

Artigos - % 

Intervenção 55 34,3 

Diagnóstico 54 33,7 
Proposta e Análise de 

atividade didática 
41 

25,6 

Processo Didático 
Pedagógico 

10 
6,25 

Total 160 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dos artigos sobre Intervenção e Proposta e Análise de atividade didática, 

temos a maioria das aplicações de pesquisas em sala de aula de forma geral no 

contexto do ensino fundamental ou médio. Enquanto os sobre Diagnóstico e 

Processo Didático Pedagógico têm um foco maior no professor de Estatística. 

Em geral, o tema debatido era a Estatística dos artigos encontrados nesta 

pesquisa. Dos principais aspectos que diferenciam esses quanto ao conteúdo 

eram o tema na Estatística investigado. Houve um maior destaque para temas 

como: medidas de tendência central, gráficos e tabelas e o processo de 

investigação. Outro aspecto era o do artigo abordar a Probabilidade em seu 

debate. Foi constatada uma abordagem que envolveu a Probabilidade perante a 

Estatística. Assim, foi percebida uma discussão dos conceitos estatísticos em 

conjunto com o debate da natureza variável e incerta de diversos contextos. 

Em comparação com a pesquisa de Silva, Cazorla e Kataoka (2015), não 

identifiquei nenhum artigo que discute o ensino de Combinatória, o que pode ser 

dado por duas razões. A primeira foi devido a forma como a minha busca foi 

realizada, já que os termos focam em específico na Estatística. A segunda devido 

à pouca ou nenhuma presença de artigos focados apenas nessa temática nos 

últimos anos. Uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema seria necessária. 
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Tabela 7-Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina no período de 
2014 até início de 2019, por conteúdo pesquisado. 

Conteúdo Pesquisado Artigos - Número Absoluto Artigos - % 

Estatística 141 54,2 

Probabilidade 3 1,1 

Estatística e Probabilidade 101 38,8 
Combinatória 0 0 

Probabilidade, Estatística e 
Combinatória 

15 
5,75 

Total 260 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao nível de participação dos participantes, identifiquei uma 

presença de artigos em que o nível de escolaridade dos estudantes é do 

Fundamental como maioria, seguido do Médio/Técnico e Professor. 

Em comparação com o texto de Silva, Cazorla e Kataoka (2015), 

percebemos a pouca presença de estudos com participantes no Ensino Superior, 

essa diferença entretanto pode ser explicada pela forma como a pesquisa foi 

realizada. Um dos critérios foi o foco no Ensino Básico e os termos de buscas 

foram desenvolvidos com esse intuito. Isso justifica a pouca presença de artigos 

com participantes no Ensino Superior. 

As outras categorias mais presentes como Infantil, Médio/Técnico e 

Professor têm distribuição similar em ambas as pesquisas, entretanto existe outra 

discrepância que é o número de trabalhos com participantes do Fundamental. Ao 

comparar esses valores diretamente chega-se à conclusão que a presença 

proporcional dos trabalhos com participantes no Ensino Fundamental dobrou. 

Entretanto, considerando que a metodologia de busca foi diferente, esse resultado 

serve ao menos como uma suspeita dessa tendência. 

Quanto a trabalhos com alunos especiais deve-se observar que tanto nessa 

busca (Tabela 9) quanto na busca de Silva, Cazorla e Kataoka (2015), 

identificamos a quase inexistência de trabalhos. O que demonstra poucos esforços 

no campo de pesquisa em Estatística no âmbito da inclusão.  
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Tabela 8-Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina no período de 
2014 até início de 2019, por escolaridade dos participantes 

Nível de escolaridade dos 

participantes das 

pesquisas 

Artigos - Número Absoluto 

 
 

Artigos - % 

Infantil 7 3,8 

Fundamental 90 39,5 

Médio/Técnico 48 21,1 

Fundamental e Médio 18 7,9 

Infantil, Fundamental e Médio 0 0 

EJA 2 0,8 

Superior 10 4,4 

Professor 46 20,2 

Aluno e professor 5 22 

Aluno Especial 1 0,5 

Total 227
5
 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na tabela 10, fica disposto se as pesquisas usaram ou debateram o uso de 

algum software com o intuito educacional. Como na pesquisa de Silva, Borin e 

Corzola (2015), observou-se que poucas fizeram o uso de sistemas. 

Tabela 9-Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina no período de 
2014 até início de 2019, que utilizaram algum software educacional 

Softwares utilizados Artigos - Número Absoluto Artigos - % 

Nenhum 191                        73,4 

Excel ou outras planilhas 
eletrônicas 

47 
18 

AVALE-EB 3 1,1 
SPSS 3 1,1 

Excel e Geogebra 2 0,7 
CHIC 2 0,7 
Outros 12 4,6 

Total 260 100 

  
       Fonte: Elaborado pelo autor 

Destaca-se que nessa categoria, o item Excel ou outras planilhas 

eletrônicas é o mais utilizado, mesmo não sendo um software criado para ser 

educacional. Os trabalhos no geral ou utilizam o Excel como ferramenta para uma 

                                                             
5
 O número total de artigos nessa tabela é menor que 260 devido a nem todos os artigos 

terem participantes em suas pesquisas. 
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pesquisa em sala de aula ou tem como objetivo demonstrar como esse software 

ou outras planilhas eletrônicas podem ser utilizados no setor educacional. 

Esse resultado está em concordância com o do artigo de Silva, Borin e 

Corzola (2015) que identificaram poucos trabalhos com menções a softwares 

educacionais para o ensino de Estatística. No geral, poucos são desenvolvidos 

especificamente com esse intuito. 

No artigo de Estevam e Cyrino (2014) com foco em dissertações e tese, ao 

comentar o uso softwares no ensino de Estatística, foi localizada apenas uma 

pesquisa no tema, o que reforça a urgência de desenvolvimento de mais trabalhos 

sobre o assunto. Levando em consideração os artigos observados na pesquisa 

realizada nesta dissertação, percebe-se algumas iniciativas no sentido dos 

softwares pontuais. Mas também percebo uma falta de inovação e pouco uso de 

todo potencial da aplicação de tecnologias. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sendo o Brasil com a maior produção de textos na área em termos 

absolutos e considerando as estratégias de ensino abordadas nos textos pelos 

pesquisadores, podemos tirar algumas conclusões. Uma delas é que o ensino por 

projetos dos trabalhos de Estatística a modelagem matemática usada do ensino 

básico, a formação de futuros professores, o uso de tecnologias digitais, a 

resolução de problemas pelos jogos e a interpretação das medidas 

estatísticas.Também podemos destacar a preocupação com a formação de 

professores para debater o currículo e o material didático. 

Os resultados mostraram que não houve uma mudança importante no 

padrão do conteúdo abordado nos artigos relatados no estudo de Silva, Cazorla e 

Kataoka (2015), embora cinco anos separem os dois estudos. Uma importante 

diferença entre os dois estudos foi abordagem metodológica para busca de 

artigos, em que a revisão sistemática nos permitiu acessar um número muito 

maior de textos.  

O objetivo da pesquisa era responder a esta pergunta: qual o estado da 

arte do campo de pesquisa em Educação Estatística com enfoque no Ensino 

Básico no contexto da América Latina nos últimos cinco anos? A partir disso, 

temos alguns resultados interessantes sobre esse trabalho. 

Dentre os tipos de pesquisa identificamos que, na categorização dos textos 

das bases e na busca de termos das bases e do Google, as pesquisas qualitativas 

são expressivamente mais presentes quando comparamos com as pesquisas 

quantitativas. Isso ocorre devido ao fato de as pesquisas qualitativas estarem mais 

presentes no campo da educação. 

Dos referenciais metodológicos, a Resolução de Problemas foi identificada 

como uma das menções mais comuns junto à Sequência Didática e às 

Investigações com o Ciclo Investigativo. Quanto aos pouco explorados, há uma 

falta de artigos que discutam a Educação Inclusiva e a Educação Especial, o que 

é um resultado alarmante quanto à busca de conhecimento científico relacionado 

ao ensino de Estatística para alunos com deficiências e/ou em contextos fora do 

senso comum. 
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Há também sinais de pouco uso da História da Estatística e das 

Tecnologias nas pesquisas no campo. Ambas podem ser utilizadas como 

ferramentas para expandir as possibilidades e a qualidade no ensino. 

Figura 10-Temas e Setores pouco abordados 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto aos temas da Estatística, a Estatística Descritiva na categorização 

e na contagem de termos é mais presente que a Estatística Inferencial. Os 

conteúdos abordados Gráficos e Tabelas / Tratamento da Informação são uns dos 

temas mais presentes nos artigos. 

Outras variedades de informações foram descobertas ao longo da pesquisa 

de forma inesperada ao decorrer da investigação. Como está pouco representada 

nos artigos em Ensino de Estatística dentro das principais bases, a busca no 

Google foi planejada como algo complementar. Entretanto, ao longo da revisão, 

apreendemos que apenas uma pequena parte da produção acadêmica está nas 

bases. Por isso, a pesquisa no Google que, antes teria um caráter complementar, 

passou a ter um papel fundamental.   
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A ponto de comparação dos artigos que se enquadraram nos critérios da 

pesquisa, foram identificados 212 no Google, e 45 artigos foram identificados 

dentro das bases. 

Uma diferença significativa que fica ainda mais alarmante considerando que 

os artigos foram para o desempate devido à discordância de dois revisores com 

relação aos artigos do Google automaticamente eliminados. Por isso, o valor de 

artigos que se enquadram nos critérios provavelmente é maior que os 212. Isso 

mostra como a pesquisa no campo não está sendo compartilhada nesses meios, o 

que dificulta o acesso. 

Esse trabalho junto com o de Silva, Cazorla e Kataoka (2015) serve como 

um quadro para entender o desenvolvimento do campo de pesquisa de 2010 a 

2019, mostrando as prevalências nos debates sobre o ensino de Estatística. Como 

a produção de trabalhos com foco metodológico no Processo Didático Pedagógico 

foi elevada, o resultado é o mesmo da análise realizada pelo IraMuTec (ver 4.1.5). 

Figura 11-Temas e Setores mais abordados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dos temas mais abordados, percebemos a presença de debates sobre 

pensamento, literacia(letramento) e raciocínio estatístico. Esses assuntos tiveram 

a presença de pelo menos uma citação na maioria dos artigos. Percebi ainda que 
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esses temas eram abordados na perspectiva de fundamentar, identificar ou avaliar 

se esses estavam presentes ou sendo abordados nos diversos contextos das 

pesquisas. Entretanto, senti, apesar da grande quantidade de artigos sobre os 

temas, um avanço no quesito dos próprios conceitos de forma concisa no campo. 

Todos falam sobre o tema, mas não identifiquei uma construção ao longo das 

pesquisas. A pesquisa desse nosso artigo foi desenvolvida para uma visão geral 

do campo. Por isso, uma pesquisa de revisão mais específica sobre esse assunto 

seria necessária para melhor entender esse fenômeno. 

No trabalho de Estevam e Cyrino (2014), uma revisão sobre a formação de 

professores e a Educação Estatística apontou aspectos a serem orientados ou 

fortalecidos. Nesse sentido, é necessário dar atenção a alguns fatores, como:  

Ideias estatísticas fundamentais: identificaram uma falta de consenso nos 

textos, sendo que também constatei na realização da revisão desta dissertação; 

O papel da avaliação na condução do processo de aprendizagem: quanto 

ao papel da avaliação e currículo, percebe-se um foco nesse tipo de discussão 

evidenciado na quantidade de trabalhos no aspecto documental (Tabela 6). 

Quanto ao uso da revisão sistemática não é possível aplicar da mesma 

forma como é feito no campo de pesquisa da saúde. Entretanto, foram feitas 

diversas descobertas quanto ao campo de pesquisa de ensino. Embora seja 

pouco expressiva a presença dos artigos científicos nas bases qualificadas, 

mesmo com as adaptações feitas, foi viável levantar um grupo de artigos que 

representa a produção nos últimos cinco anos. Disso concluímos que nossa 

metodologia se tornou uma Revisão Sistemática Adaptada. Adaptada no sentido 

de suprir as faltas criadas pelas dificuldade encontradas no processo de 

realização da metodologia ( Capítulo 2) 

Foi possível observar como é pouco expressiva  ,ao comparar quantidade 

expressiva de artigos que estavam presentes no Google e não estavam nas 

bases, a presença dos artigos científicos nas bases convencionais. Mesmo com 

as adaptações feitas, foi possível levantar um grupo de artigos que representa a 

produção nos últimos cinco anos. 
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Dos aspectos que se destacam na comparação dos dois campos de 

pesquisa, o que foi um problema e que merece futuras pesquisas é o de critérios 

de qualidade comum a todos os artigos. No campo de saúde existem diversos 

documentos metodologicamente construídos para esse fim, mas para o campo do 

ensino não existe tal instrumento. Isso faz com que o único parâmetro de 

qualidade universal para comparação dos textos é o Qualis da revista que foi 

publicada ou, no caso de dissertações e teses, a nota da instituição. 

Figura 12-Principais pontos de limitação na produção de uma revisão sistemática no 

campo da educação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim, finalizando o texto, dos objetivos da dissertação considerando o 

campo de pesquisa os diferentes aspectos e distribuições expressos nas tabelas 

no capítulo de resultados, a diferença entre o Google e as bases registradas na 

CAPES, que foi debatida destacando a diferença nos resultados das buscas. O 

debate do uso da revisão sistemática permeou todo o texto e de forma mais 

expressiva foi discutida no capítulo de metodologia. Com esses pontos 

explorados, espero que futuras pesquisas no campo tenham esse texto como uma 

das referências como inspiração e qualidade no desenvolvimento do campo de 

pesquisa. 

Para os leitores fica expresso que, ao utilizar dos dados expressos desta 

pesquisa, deve-se levar em consideração as limitações do estudo, o aspecto da 



68 
 

busca devido à falta de um Thesaurus no campo da educação, as bases que 

abrangem o campo de pesquisa de forma satisfatória e a ausência de uma 

ferramenta para a análise da qualidade dos artigos.  

As referências de todos os artigos e categorizações estão disponíveis em : 

https://drive.google.com/drive/folders/1CzY4Vmhd5JOklANwKHecAih8y2EbwxOj?

usp=sharing 
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APÊNDICE 1  
 

FORMULAÇÃO DA PERGUNTAS DE PESQUISA QUALITATIVA [1] 

(RS de pesquisa qualitativa, a formulação da pergunta segue pelo acrônimo PICo, 

em que o P corresponde aos participantes, I de fenômeno de interesse e Co ao 

contexto do estudo. 

  

1. PROBLEMA OU 

PARTICIPANTES 

2. INTERESSE 3. CONTEXTO 

Educação Estatística 

                                

    

Pesquisa e ensino 

       Ensino básico 

(fundamental e médio) 

Análise 

            Tipo de estudo: Revisão narrativa ou Revisão integrativa. 
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                   Pergunta: 

  

             Qual é o estado da arte do campo de pesquisa em Educação Es-     

Estatística com enfoque que na Educação Básica na América Latina nos 

últimos 5 anos? 

  

 

Adaptado Richardson, W. Scott MD, Wilson, Mark C. MD, MPH. Nishikawa, Jim MD. 

Hayward, Robert S.A. MD, MPH. The well-built clinical question: a key to evidence-

based decisions. ACP Journal Club, v123:A12, Nov-Dec, 1995 apud NAVARRO-

MATEU, Fernando e GARCÍA-SANCHO, Julio C. Martín (2007?). Disponível em: < 

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/136606-capitulo_2.pdf >. Acesso em 01 

abr. 2015. 

  

 

  Descritores 

em 

português 

Sinônimo 

português 

Descritores 

em inglês 

Entry terms 

(Sinônimo 

inglês) 

PROBLE

MA 

"letramento estatístico" OR 

"letramento matemático" OR 

"literacia estatística" OR 

"competência estatística" 

OR "educação estatística" 

  

"statistics education" OR 

"statistics literacy" OR 

"statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR 

"teaching of statistics" OR 

"learning of statistics" 
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"Educación Estadística 

Crítica" OR "enseñanza de 

estadísticas" OR 

"alfabetización estadística" 

OR "educación estadística" 

INTERES

SE 

"Ensino Fundamental e 

Médio" OR "Educação 

Básica" OR "Educação 

Média" OR "Educação 

Primária" OR "Educação 

Primária e Secundária" OR 

"Educação Secundária" OR 

"Ensino Básico" OR "Ensino 

Fundamental" OR "Ensino 

Médio" OR "Ensino 

Primário" OR "Ensino 

Secundário"   

  

  

"Educación básica" OR 

"educación primaria y 

secundaria" OR "Educación 

Primaria" OR "educación 

secundaria" 

  

"Education Elementary and 

Grade School" OR "Education, 

Primary" OR "Education, 

Secondary" OR "Elementary 

and Grade School Education" 

OR "Elementary Education" 

  

"Elementary School" OR "Grade 

School" OR "Graded School" 

OR "High School" OR "Junior 

High Schools" 

  

"Junior Schools" OR "Middle 

Schools" OR "Primary 

Education" OR "Secondary 

Education " OR "Education, 

Primary and Secondary " OR 

"statistics curricula" OR "student 

motivation" 

CONTEX
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TO 

  

  

BASES DE DADOS CONSULTADAS 

BASES DE 

DADOS 

ESTRATÉGIAS TOTAL 

RECUPERADOS 
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Scopus 

 

15/06/2019 

( TITLE-ABS-KEY ( "statistics 

education"  OR  "statistics literacy"  OR  

"statistical thinking"  OR  "statistical 

reasoning"  OR  "teaching of statistics"  

OR  "learning of statistics" )  AND  ALL 

( "Education Elementary and Grade 

School"  OR  "Education, Primary"  OR  

"Education, Secondary"  OR  

"Elementary and Grade School 

Education"  OR  "Elementary 

Education"  OR  "Elementary School"  

OR  "Grade School" )  OR  ALL ( 

"Graded School"  OR  "High School"  

OR  "Junior High Schools"  OR  "Junior 

Schools"  OR  "Middle Schools"  OR  

"Primary Education"  OR  "Secondary 

Education "  OR  "Education,Primary 

and Secondary "  OR  "statistics 

curricula"  OR  "student motivation" ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) )  

  

  

  

ESPANHOL 

224 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 
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Web of 

Science 

 

15/06/2019 

Você pesquisou por: TÓPICO: 

("statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics") 

AND TÓPICO: ("Basic education" OR 

"Teacher education" OR "primary 

education" OR "secondary education") 

Tempo estipulado: Últimos 5 anos. 

Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

  

"letramento estatístico" OR "letramento 

matemático" OR "literacia estatística" 

OR "competência estatística" OR 

"educação estatística" 

and 

"Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Educação 

Média" OR "Educação Primária" OR 

"Educação Primária e Secundária" OR 

"Educação Secundária" OR "Ensino 

Básico" OR "Ensino Fundamental" OR 

"Ensino Médio" OR "Ensino Primário" 

OR "Ensino Secundário" Tempo 

estipulado: Últimos 5 anos. Índices: 

SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-

S, CPCI-SSH, ESCI. 

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

0 
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ESPANHOL 
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Academic 

Search 

Premier - 

ASP 

 

15/06/2019 

"statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics" 

And 

"Basic education" OR "Teacher 

education" OR "primary education" OR 

"secondary education" 

Limitadores 

·         Data de publicação: 20140101-

20191231 

  

"letramento estatístico" OR "letramento 

matemático" OR "literacia estatística" 

OR "competência estatística" OR 

"educação estatística" and 

"Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Educação 

Média" OR "Educação Primária" OR 

"Educação Primária e Secundária" OR 

"Educação Secundária" OR "Ensino 

Básico" OR "Ensino Fundamental" OR 

"Ensino Médio" OR "Ensino Primário" 

OR "Ensino Secundário" 

Limitadores 

·         Data de publicação: 20140101-

20191231 

  

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 
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ESPANHOL 

  

  

  

44 
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Applied 

Social 

Sciences 

Index & 

Abstracts 

(ASSIA) 

 

15/06/2019 

("statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics") 

AND ("Basic education" OR "Teacher 

education" OR "primary education" OR 

"secondary education") 

1 

ERIC 

(Proquest) 

 

15/06/2019 

("statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics") 

AND ("Basic education" OR "Teacher 

education" OR "primary education" OR 

"secondary education") 

2014-2019 

79 

  

  

  

  

  

  

  

Gale - 

Academic 

One File 

 

15/06/2019 

Pesquisa básica ("statistics education" 

Or "statistics literacy" Or "statistical 

thinking" Or "statistical reasoning" Or 

"teaching of statistics" Or "learning of 

statistics") And Pesquisa básica ("Basic 

education" Or "Teacher education" Or 

"primary education" Or "secondary 

education") LIMITS: Inclui Texto 

138 
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completo ( X) And Data (Jan 01, 2014 - 

Dec 21, 2019 X) 

JSTOR 

Arts & 

Sciences - 

Collection 

(Humanitie

s)  

15/06/2019 

"statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics" 

2014 to 2019 

105 

JSTOR 

Arts & 

Sciences - 

Collection 

(Social 

Sciences) 

15/06/2019 

(("statistics literacy" OR "statistical 

thinking" OR "statistical reasoning" OR 

"teaching of statistics" OR "learning of 

statistics") AND ("Basic education" OR 

"Teacher education" OR "primary 

education" OR "secondary education")) 

2014 to 2019 

6 

http://go-galegroup.ez29.capes.proxy.ufrj.br/ps/searchWithin.do?stw.option=withinResults&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&fieldName=AC&expression=y&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&inPS=true&prodId=AONE&topicId=&userGroupName=capes&tabID=T002&searchId=R6&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&sort=&qt=OQE~%22statistics%20education%22%20OR%20%22statistics%20literacy%22%20OR%20%22statistical%20thinking%22%20OR%20%22statistical%20reasoning%22%20OR%20%22teaching%20of%20statistics%22%20OR%20%22learning%20of%20statistics%22~~OQE~%22Basic%20education%22%20%20OR%20%20%22Teacher%20education%22%20%20OR%20%20%22primary%20education%22%20%20OR%20%20%22secondary%20education%22~~RB~366%205&lm=AC~y~~DA~120140101-120191221
http://go-galegroup.ez29.capes.proxy.ufrj.br/ps/searchWithin.do?stw.option=withinResults&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&fieldName=AC&expression=y&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&inPS=true&prodId=AONE&topicId=&userGroupName=capes&tabID=T002&searchId=R6&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&sort=&qt=OQE~%22statistics%20education%22%20OR%20%22statistics%20literacy%22%20OR%20%22statistical%20thinking%22%20OR%20%22statistical%20reasoning%22%20OR%20%22teaching%20of%20statistics%22%20OR%20%22learning%20of%20statistics%22~~OQE~%22Basic%20education%22%20%20OR%20%20%22Teacher%20education%22%20%20OR%20%20%22primary%20education%22%20%20OR%20%20%22secondary%20education%22~~RB~366%205&lm=AC~y~~DA~120140101-120191221
http://go-galegroup.ez29.capes.proxy.ufrj.br/ps/searchWithin.do?stw.option=withinResults&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&fieldName=DA&expression=120140101-120191221&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&inPS=true&prodId=AONE&topicId=&userGroupName=capes&tabID=T002&searchId=R6&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&sort=&qt=OQE~%22statistics%20education%22%20OR%20%22statistics%20literacy%22%20OR%20%22statistical%20thinking%22%20OR%20%22statistical%20reasoning%22%20OR%20%22teaching%20of%20statistics%22%20OR%20%22learning%20of%20statistics%22~~OQE~%22Basic%20education%22%20%20OR%20%20%22Teacher%20education%22%20%20OR%20%20%22primary%20education%22%20%20OR%20%20%22secondary%20education%22~~RB~366%205&lm=AC~y~~DA~120140101-120191221
http://go-galegroup.ez29.capes.proxy.ufrj.br/ps/searchWithin.do?stw.option=withinResults&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&fieldName=DA&expression=120140101-120191221&actionCmd=REMOVE_LIMITERS&inPS=true&prodId=AONE&topicId=&userGroupName=capes&tabID=T002&searchId=R6&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&sort=&qt=OQE~%22statistics%20education%22%20OR%20%22statistics%20literacy%22%20OR%20%22statistical%20thinking%22%20OR%20%22statistical%20reasoning%22%20OR%20%22teaching%20of%20statistics%22%20OR%20%22learning%20of%20statistics%22~~OQE~%22Basic%20education%22%20%20OR%20%20%22Teacher%20education%22%20%20OR%20%20%22primary%20education%22%20%20OR%20%20%22secondary%20education%22~~RB~366%205&lm=AC~y~~DA~120140101-120191221
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SCIELO. 

ORG 

 

15/06/2001

9 

"letramento estatístico" OR "letramento 

matemático" OR "literacia estatística" 

OR "competência estatística" OR 

"educação estatística") AND ("Ensino 

Fundamental e Médio" OR "Educação 

Básica" OR "Educação Média" OR 

"Educação Primária" OR "Educação 

Primária e Secundária" OR "Educação 

Secundária" OR "Ensino Básico" OR 

"Ensino Fundamental" OR "Ensino 

Médio" OR "Ensino Primário" OR 

"Ensino Secundário" ) AND 

year_cluster:("2014" OR "2016") 

  

("statistics education" OR "statistics 

literacy" OR "statistical thinking" OR 

"statistical reasoning" OR "teaching of 

statistics" OR "learning of statistics") 

AND ("Basic education" OR "Teacher 

education" OR "primary education" OR 

"secondary education") 

  

  

  

ESPANHOL 

  

3 

  

  

  

  

  

  

0 

  

  

  

0 
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OASIS.BR 

 

15/06/2001

9 

(Todos os campos:"letramento 

estatístico" OR "letramento 

matemático" OR "literacia estatística" 

OR "competência estatística" OR 

"educação estatística" E Todos os 

campos:"Ensino Fundamental e Médio" 

OR "Educação Básica" OR "Educação 

Média" OR "Educação Primária" OR 

"Educação Primária e Secundária" OR 

"Educação Secundária" OR "Ensino 

Básico" OR "Ensino Fundamental" OR 

"Ensino Médio" OR "Ensino Primário" 

OR "Ensino Secundário") 

Limitado Artigo – 2014-2019 

31 

Google 

Scholar 

 

01/07/2019 

 

("letramento estatístico" OR "literacia 

estatística" OR "competência 

estatística" OR "educação estatística" 

OR "ensino de estatística") AND 

("Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Ensino Médio" 

OR "Educação Primária") 

  

("letramento estatístico" OR "literacia 

estatística" OR "competência 

estatística" OR "educação estatística" 

OR "ensino de estatística") AND 

("Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Ensino Médio" 

OR "Ensino Fundamental") 

1450 

  

  

1540 

 

 

1040 

980 
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("Educación Estadística Crítica" OR 

"enseñanza de estadísticas" OR 

"alfabetización estadística" OR 

"educación estadística") AND 

("Educación básica" OR "educación 

primaria y secundaria" OR "Educación 

Primaria" OR "educación secundaria") 

530 

 

 

[1] KARINO, Marcia Eiko; FELLI, Vanda Elisa Andres. Enfermagem baseada em 

evidências: avanços e inovações em revisões sistemáticas. Ciência, Cuidado e 

Saúde, v. 11, n. 5, p. 011-015, 2012. 
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APÊNDICE 2  
 

MANUAL PARA A REVISÕES SISTEMÁTICA EM PESQUISAS NO CAMPO 

EDUCACIONAL  

Esse manual foi escrito com o objetivo de ajudar futuros pesquisadores da área do 

ensino que buscam utilizar da revisão sistemática com metodologia para se 

realizar uma revisão de literatura. 

Os passos aqui descritos seguem como guia as recomendações do PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ) junto com 

adaptações realizadas por mim para adequar a metodologia à área de ensino. 

1° PASSO - ESCOLHER A QUESTÃO NORTEADORA 

 

A questão deve ter três elementos bem destacados a “P” população a ser focada, 

“I” a intervenção/ação que será analisada e “Co” o contexto no qual tal intervenção 

será aplicado. 

Exemplo: 

No ensino médio como a metodologia de sala de aula invertida está sendo 

usado para o ensino de Funções 

2° PASSO - CONSTRUIR UM PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Um protocolo de pesquisa em uma revisão sistemática é um documento em que 

você deixa explícita, antes de realizar a pesquisa, como planeja realizá-la. Os 

critérios de exclusão e inclusão dela, a questão norteadora, a(s) fonte(s) que 

será(ão) utilizada(s), o como os dados serão extraídos dos textos e os critérios de 

qualidade que serão utilizados. 

3° PASSO - DEFINIR A FRASE DE PESQUISA 
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Essa frase será delimitada usando como base a questão norteadora determinada 

no passo anterior. Para criar a frase de pesquisa, recomendo pegar dois termos 

relacionados a cada parte na questão norteadora entre cada um desses pares e 

colocar a expressão OU (OR) explicitando ao mecanismo de busca que ambos 

são possíveis, e separando os pares com a expressão E (AND). 

Exemplo: 

Seguindo a questão norteadora acima: 

(“Ensino Médio” OR “Segundo Grau”) AND (“Sala de aula invertida” OR “Blended 

Learning”) AND ("Ensino de Funções" OR "Funções matemáticas") 

(“TERMOSOBREPOPULAÇÃO1” OR “TERMOSOBREPOPULAÇÃO2”) AND 

(“TERMOSOBREINTERVENÇÃO1” OR “TERMOSOBREINTERVENÇÃO2”) AND 

("TERMOSOBRECONTEXTO1" OR "TERMOSOBRECONTEXTO2") 

Os termos estão todos entre aspas para explicitar a ferramenta de busca que 

queremos que esses apareçam exatamente como escritos em nossas pesquisas. 

É possível realizar a busca sem essas, porém ela ficará mais abrangente tendo 

mais resultados na busca e mais imprecisa quanto a atingir os textos que 

queremos. 

Muitas das vezes em uma revisão percebemos que não estamos alcançando o 

tipo de artigos que imaginamos quando propomos a questão norteadora. Isso 

indica que a questão norteadora está mal formulada em relação ao que foi 

imaginado da pesquisa e que esse deve ser refeita. Com essa nova questão se 

reconstrói uma nova frase para a busca da mais adequada aos objetivos da 

pesquisa. 

4° PASSO - REALIZAR A BUSCA E ARMAZENAR OS RESULTADOS 

 

Para realizar a busca, precisamos de uma ou mais bases para aplicar a frase 

construída no passo anterior. Seguindo minhas conclusões dessa dissertação, o 

Google Acadêmico é uma fonte que sozinha se mostra boa para a realização de 

um revisão sistemática. 
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Exemplo:  

Aplicando o termo construído ao Google temos: 

 

Eu recomendo exportar os arquivos no formato csv que, ao clicar no arquivo 

gerado, temos como abrir as informações todas organizadas em uma tabela de 

Excel. 

Repita o mesmo processo para todas as páginas na biblioteca, e você terá todas 

as suas referências armazenadas em arquivos que podem ser abertos e editados 

no Excel. Junte todas elas em apenas um arquivo para ficar mais conveniente e a 

fase de buscas da revisão está encerrada. 

  

5°PASSO - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO 

 

Aplicar critérios delimitados no protocolo de revisão 

 

6°PASSO - CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 

No geral não recomendo a utilização de um critério de qualidade como forma 

de triagem dos textos a serem analisados devido a falta de uma ferramenta 

adequada para esse objetivo, entretanto, dependendo da pesquisa a ser 

realizada pode ser necessário que textos com menor qualidade sejam 

excluídos na busca. 
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Para essas recomendo que se utilize como critério de qualidade aqueles já 

realizados por instituições com esse objetivo, sendo, a Qualis para artigos de 

revistas e a nota da Capes para teses e dissertações. 

 

7°PASSO - EXTRAIR DADOS 

Utilizar os textos encontrados e de acordo com o protocolo realizar a 

extração dos dados nos textos de acordo com o objetivo e questão 

norteadora da revisão. 

 

8°PASSO - CONCLUSÃO 

Usar os dados e textos selecionados para atingir o objetivo e concluir sobre 

os resultados. Nada de especial e específico quando passando por essa fase 

em um revisão sistemática em comparação com uma pesquisa fora dessa 

metodologia. 
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ENSINO DE ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 
TEACHING OF STATISTICS AT BASIC EDUCATION IN LATIN AMERICAN 

COUNTRIES: A SYSTEMATIC REVIEW 
Campo para autor não preencher  

Este campo será preenchido pela equipe editorial pós-aceite  
 

  A lista completa com informações dos autores está no final do artigo   
 

RESUMO 

 

No presente artigo apresentamos como a produção  em Educação Estatística se desenvolveu nos últimos 
cinco anos, com foco em publicações geradas na América Latina. Foi utilizada uma revisão sistemática, com a 
estratégia PICo. Como fontes  para localização dos artigos foram usadas as bases,  apareceram nas buscas 
preliminares na plataforma da CAPES (base convencional) e também o Google Scholar. O período de 
publicação escolhido foi 2014 a 2019. Para inclusão dos artigos, dois leitores independentes fizeram a leitura 
dos títulos e resumos, considerando os seguintes critérios de inclusão para a revisão : i) Desenvolvido na 
América Latina, ii) Aborda o Ensino de Estatística e iii) Comenta sobre o Ensino Básico ao algum aspecto 
dele. No caso de não concordância entre os dois revisores, um terceiro revisor independente fazia a leitura 
dos artigos e decidia pela inclusão. Um total de 659 artigos retornaram das bases convencionais e 43 foram 
incluídos na revisão após aplicação dos critérios de inclusão. Em relação ao Google Scholar  970 artigos 
retornaram da busca  e 220 foram incluídos na revisão, após aplicação dos critérios de inclusão.  Os  
resultados mostraram  o Brasil como o maior produtor de artigos na América Latina,  englobando artigos sobre 
modelagem matemática usada no ensino básico, a formação de futuros professores, o uso de tecnologias 
digitais, a resolução de problemas pelos jogos e interpretação das medidas estatísticas, presença de 
conceitos como pensamento, letramento e raciocínio estatístico na maior parte desses, enquanto, temas como 
educação especial e ensino infantil e história da estatística foram pouco abordados. 
 
Palavras-chave: Ensino de Estatística; Educação Estatística; Revisão de Literatura; Revisão de Sistemática; 
Pesquisas sobre Ensino. 

       ABSTRACT 
 

This article presents how production in Statistical Education has developed in the last five years, with a focus 
on publications generated in Latin America. A systematic review was used, with the PICo strategy. As sources 
for locating the articles, the databases were used in preliminary searches on the CAPES platform 
(conventional database) and  Google Scholar. The publication period chosen was 2014 to 2019. For inclusion 
of the articles, two independent readers read the titles and abstracts, considering the following inclusion criteria 
for the review: i) Developed in Latin America, ii) Approaches the Teaching of Statistics and iii) Comment on 
Basic Education to some aspect of it. In the event of disagreement between the two reviewers, a third 
independent reviewer read the articles and decided to include them. A total of 659 articles returned from 
conventional databases and 43 were included in the review after applying the inclusion criteria. Regarding 
Google Scholar, 970 articles returned from the search and 220 were included in the review, after applying the 
inclusion criteria. The results showed Brazil as the largest producer of articles in Latin America, encompassing 
articles on mathematical modeling used in basic education, the training of future teachers, the use of digital 
technologies, problem solving through games and interpretation of statistical measures, presence concepts 
such as thinking, literacy and statistical reasoning in most of these, while topics such as special education and 
early childhood education and the history of statistics were rarely addressed. 
 
Keywords: Teaching Statistics; Statistical Education; Literature review; Systematic Review; Teaching 
Research  
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do desenvolvimento do pensamento probabilístico e 

estatístico na educação básica começou a ser estabelecida na década de 70, com 

a disruptura do método determinístico nas aulas de Matemática (LOPES,1998, 

p.82), pensamento em que todo problema existe um solução exata e certa. Devido 

a isso o pensamento determinístico é incapaz de trabalhar com situações em que 

variáveis apresentam algum tipo de incerteza.  Desde então, muitos países 

introduziram a estatística em seus respectivos currículos na educação básica. 

Essas mudanças curriculares, que foram tomadas ao longo do tempo, em 

diferentes partes do mundo, seguiram uma proposta que considera o pensamento 

estatístico interligado com o ciclo de pesquisa (LOPES,1998, p.83). 

Então, tais mudanças estimularam a produção de conhecimento na área de 

Educação Estatística resultando em diversas publicações, como as dos Teaching 

Statistics Journal, Statistics Statistical Education and Statistics Education 

Research Journal, que têm a intenção de produzir conhecimento para a análise de 

currículo, literacia, raciocínio e pensamento estatístico. E focando nos aspectos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem dos principais conceitos estatísticos. Os 

países da América Latina também incluíram a estatística nos currículos da 

educação básica.  

1.2 ENSINO DE ESTATÍSTICA  

A educação tem como um de seus objetivos principais preparar o aluno 

para o exercício da cidadania, Brasil (1996). Para isso, é fundamental que seja 

capaz de propiciar aos alunos meios de produzir pensamento crítico sobre o 

contexto e cultura nos quais estão envolvidos. Nessa perspectiva de uma 

educação para o pensamento crítico, o ensino de matemática deve destacar uma 

educação para a reflexão, uma educação crítica. 

Skovsmose (2013) entende refletir como a capacidade de julgar ações de 

acordo com seu contexto, discutir problemas em ambientes de investigação onde 

se apresentam, por exemplo, dilemas como os de custo/benefício/risco; e 

ambientes de investigação, que instigam os alunos a refletir sobre aspectos de 

seu cotidiano e junto com a inclusão da Matemática nessas discussões mostram 
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para os alunos que a Matemática serve como um recurso para fortalecer as 

reflexões, ou seja, que evidenciam os benefícios de refletir com a Matemática. 

O cidadão crítico deve ser capaz de buscar meios para atingir seus 

objetivos e tomar decisões adequadas. Nisso, observa-se a importância da 

escola com o seu papel de desenvolver tais competências em seus aluno. Por 

isso, a instituição escolar em todo seu corpo projeto de ação tem a 

responsabilidade de conversar com a sociedade em que está inserida.  

A preocupação com a reflexão de mundo do aluno deve ser constante em 

todos os estágios da educação, sendo assim, considerando a quantidade de 

informações que somos mergulhados no dia a dia, na chamada era da 

informação, e tendo em vista a educação para o cidadão crítico, percebe-se que 

um dos papéis da educação é auxiliar os estudantes na manuseio dessa 

informação com competência. Sobre o desenvolvimento da visão de mundo do 

aluno, Lopes (2008):      

É preciso que a escola proporcione a ele instrumentos de conhecimento 
que lhe possibilitem uma reflexão sobre as constantes mudanças sociais e 
o prepare para o exercício pleno da cidadania (Lopes, 2008, p.61). 

         

A Estatística está mais influente em sala de aula por diversos motivos, 

como a maior presença em diversos exames nacionais (ENEM, Enade etc.), a 

expansão dessa área no currículo de Matemática e o como a sociedade no nosso 

século está cada vez mais envolta por dados devido à revolução digital, e o 

uso  de dados estatísticos para verificar preços de passagem por aplicativo e 

prever epidemias.  

 

Movimento com uma presença mais significativa a partir de 1997, devido ao 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais - (1997). Nesse documento que servia 

como indicação e referência para a construção dos currículos no País, a parte de 

Matemática era dividida em quatro blocos: 

● Números e operações;  

● Espaço e formas;  

● Grandezas e medidas;  
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● Tratamento da informação. 

O bloco do “Tratamento da Informação” consistia em conceitos e 

habilidades que estão ligadas ao ramo da Estatística e Probabilidade. O seguinte 

parágrafo é o primeiro da parte sobre o bloco no PCN, Brasil (1997). “A demanda 

social é que leva a destacar este tema como um bloco de conteúdo, embora 

pudesse ser incorporado aos anteriores. A finalidade do destaque é evidenciar sua 

importância, em função de seu uso atual na sociedade.” Do trecho destacado, 

vemos a mudança de perspectiva na forma como o ensino de estatístico é visto. A 

separação de um bloco dentro da Matemática específico para as competências 

estatísticas mostra uma preocupação e destaque ao tema. 

Além disso, nos PCNs ressaltam que o ensino deve ir além da repetição de 

algoritmos na sala de aula. No caso do Bloco de Tratamento da Informação. 

expressões como: interpretar e comunicar, experimentos e comunicação de 

eventos, situações-problemas e intuição aparecem aos descrever as habilidades 

que devem ser desenvolvidas nos alunos. Demonstrando essa mudança na forma 

do como o ensino de Estatística deve ser abordado. 

Para a vida em sociedade, a importância da área engloba a capacidade de 

leitura de gráficos e tabelas, as diferentes formas de buscar, interpretar e 

questionar dados, que são habilidades essenciais para um cidadão crítico 

especialmente no contexto atual em que, ao contrário dos séculos passados, 

existia dificuldade em acessar informações. Hoje, a dificuldade é trabalhar com a 

grande quantidade de informações disponíveis. 

O campo de ensino de Estatística como área de estudos acadêmicos teve 

como início mais significativo nas publicações na década de 70, que só 

apresentou pesquisas em quantidade mais expressivas depois do impulso dado 

devido às mudanças culturais recentes, das formas e conceitos mais comuns na 

área destacamos aqui nesse capítulo um resumo sobre esses de acordo com sua 

influência e alcance dando destaque, assim, àqueles recorrentes no campo de 

pesquisa. 

Quanto ao ensino de Estatística no Brasil, ele vem sendo impulsionado 

pelo grupo GT-12 da SBEM, que reúne os mais influentes pesquisadores da área 
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no País e para a América Latina no geral, algumas revistas, como a REVISTA 

INTERCIENCIA da Venezuela, a REVISTA DE LA IASE geral, REVISTA 

BOLEMA do Brasil, REVISTA RELIME do México, REVISTA ESCENARIOS da 

Colômbia e a REVISTA YUPANA da Argentina têm constantes publicações e 

influência sobre o campo de pesquisa em ensino de Estatística. Também merece 

destaque a RELIEE ( Red LatinoAmericana de Investigación en educación 

estadística ) de site https://reliee.weebly.com/, que parece concentrar alguns 

pesquisadores que formam um grupo que abrange toda a região. 

Com o objetivo de verificar se as produções sobre o Ensino de Estatística 

na Educação Básica vem refletindo o desenvolvimento teórico da área,  o presente 

artigo realizou uma revisão sistemática da produção de artigos em bases 

indexadas nos últimos 5 anos na América Latina. 

 

2. METODOLOGIA 

O PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) é um conjunto que descreve os itens essenciais com base em 

evidências para relatórios em revisões sistemáticas e meta-análises. O PRISMA 

concentra-se no relato de revisões que avaliam estudos randomizados (muito 

utilizados na área da saúde), mas também pode ser usado como base para relatar 

revisões sistemáticas de outros tipos de pesquisa, particularmente avaliações de 

intervenções. 

 

O texto do Mother et al. (2010) define uma revisão sistemática como: 

Uma revisão sistemática é uma revisão de uma questão claramente 
formulada que utiliza de métodos sistemáticos e explícitos para identificar, 
selecionar, e criticamente avaliar pesquisas relevantes, e para coletar e 
analisar dados de estudos que foram incluídos na revisão. Mother et. al. 
(2010, p. 336) Tradução própria. 

https://reliee.weebly.com/
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Para realizar a revisão de Literatura, escolhemos a metodologia de revisão 

sistemática. Uma revisão sistemática é um tipo de revisão em que o processo está 

sistematizado em diversos aspectos, como: minimizar a influência do viés; 

trabalhar com um campo grande inicial de textos; e sintetizar as informações dos 

processos. Assim, uma revisão sistemática tem como principais características: 

● Um conjunto claro de objetivos com uma metodologia reprodutível; 

● Uma pesquisa sistemática que tenta identificar todos os estudos que 

atingem o critério de elegibilidade; 

● Uma avaliação da qualidade das informações dos estudos incluídos;  

● Uma apresentação sistemática e síntese das características e descobertas 

dos estudos incluídos.  

 

Utilizar da metodologia de revisão sistemática para responder à questão de 

pesquisa significa seguir um modelo, cada passo da busca é estabelecido na 

metodologia. Assim, o pesquisador segue as etapas reportando seus resultados 

em cada passo. E, no fim, o resultado a resposta para a questão de pesquisa é 

baseada na síntese dos textos que passaram por todo o processo. Por esse 

processo ser estruturado e documentado, os resultados obtidos por essa pesquisa 

podem ser reproduzidos e checados. 

O processo sistematizado de busca de texto realizado seguiu os 

seis seguintes passos:  

1. Definir a questão de pesquisa na qual a condução da revisão será baseada;  

2. Construir um protocolo de revisão que deixe claro quais serão as 

características escolhidas para a condução da revisão, como a escolha de 

descritores e bancos de dados;  

3. Conduzir a busca planejada no protocolo de revisão, armazenando e 

organizando as informações dos textos resgatados em lugares apropriados; 

4. Selecionar dentre os textos resgatados aqueles adequados a responder à 

questão de pesquisa. No processo de seleção de textos, aplicam-se os 

critérios de inclusão, exclusão e qualidade são aplicados, a fim de selecionar 

apenas os adequados; 
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5. Extrair os dados necessários para responder à questão de pesquisa dos textos 

que foram selecionados como adequados no passo anterior; 

6. Sintetizar os dados obtidos e por meio da síntese narrativa ou/e métodos 

quantitativos responder à questão de pesquisa.  

O Mother et al. (2010) descreve o caminho em que informação percorre 

durante o trabalho da seguinte forma: 

 

Figura 1: Caminho da informação nas diferentes etapas da revisão. 

Fonte: Galvão e Pansani (2015) 

 

Em uma revisão sistemática, busca-se atingir muitos textos, o que durante o 

processo vai se diminuindo por causa dos critérios pré-estabelecidos de 

elegibilidade, utilizando dos critérios de exclusão e inclusão os textos que não 

condizem com o que se busca na pesquisa são excluídos.  

De início da revisão sistemática, os textos são identificados nas fontes 

selecionadas, em seguida, na etapa de seleção os textos são identificados, 

organizados para a próxima fase, na terceira etapa, é realizada a triagem dos 
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textos em que os que passarem pelos critérios de exclusão e inclusão a partir do 

julgamento de pelo menos dois revisores. Em seguida, na parte final de inclusão 

os textos são utilizados como material para responder a questão de pesquisa e 

atingir seus objetivos da revisão.  

 

 

2.1 PROCEDIMENTOS 

 Para formulação da pergunta de pesquisa utilizamos a estratégia PICo, 

considerando:  

“P” (população) as produções da América Latina;  

“I” (interesse) a Educação Estatística; 

“Co” (contexto) o Ensino Básico. 

A estratégia PICo consiste em levar em consideração a população que a 

pesquisa investiga, o interesse a ser investigado e o contexto no qual esse 

interesse se aplica, para construir um questão que será utilizada como base para 

a execução da revisão sistemática, afetando desde a seleção dos termos de 

pesquisa até quais critérios de inclusão e exclusão serão aplicados. 

Formulamos assim a questão norteadora:  

 

● A produção dos artigos indexados nas principais bases refletem o 

desenvolvimento teórico do campo de pesquisa em Educação Estatística 

com enfoque no Educação Básica na América Latina nos últimos 5 

anos? 

A escolha dessas fontes ocorreu por pesquisas na internet e no banco da 

Capes, com o apoio de uma bibliotecária da Biblioteca do Hospital Universitário da 

UFRJ. As bases foram escolhidas devido a suas influências e corpo de textos 

disponíveis em suas estruturas de acordo com o campo educacional. 
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As fontes selecionadas estão disponíveis on-line, em bases de dados com 

propósito científico. No presente trabalho, foram utilizadas as seguintes fontes: 

Scopus; Web of Science; Academic Search Premier - ASP; Applied Social 

Sciences Index & Abstracts (ASSIA) ; ERIC (Proquest)Gale - Academic 

One,JSTOR Arts & Sciences - Collection (Humanities) ; JSTOR Arts & Sciences - 

Collection (Social Sciences) ; Repositórios científicos de acesso aberto de 

Portugal; SCIELO. ORG; BDTD – IBICT; BDTD – CAPES; OASIS.BR; Networked 

Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD; e Google Scholar. 

 Para selecionar os artigos foram considerados critérios relacionados que 

foram delimitados a fim de abordar os pontos e objetivos na questão norteadora 

da pesquisa e os objetivos específicos: 

Critérios de inclusão: 

● Artigos com foco no Ensino de Estatística ou Educação Estatística na 

América Latina; 

●  Artigos sobre  a educação  básica; 

●  Artigos publicados a partir do ano de 2015; 

●  Artigos disponíveis para consulta on-line de forma completa. 

Critérios de exclusão: 

●  Serão excluídos trabalhos duplicados; 

● Serão excluídos trabalhos que não estejam disponíveis em inglês ou 

português ou espanhol; 

●    Serão excluídos trabalhos que não sejam artigos científicos. 

Para seleção dos artigos foram considerados os critérios de inclusão e 

exclusão, a questão de pesquisa e seus objetivos, os termos apresentados no 

Quadro 1, as palavras-chave e/ou descritores que foram utilizados nas buscas nas 

fontes. Os dois conjuntos de descritores foram necessários devido às 

características de cada base de dados, nas bases do Brasil descritores/palavras-

chave em português e as outras utilizo os descritores/palavras-chave em inglês. 

Os termos foram escolhidos de acordo com 3 artigos de referência 

selecionados por nós pesquisadores e em conjunto com a bibliotecária buscamos 

resgatar o máximo de artigos sobre o tema desejado, referente à questão 
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norteadora. Logo percebemos dificuldades em relação a nossa busca como, falta 

de um Thesaurus, vocabulário padronizado e robusto. Um thesaurus é uma lista 

de termos categorizados e de significado interligado, apenas dois Thesaurus que 

se relacionam com a área do Ensino foram encontrados o do INEP e o da 

Biblioteca Nacional. No entanto, nenhum dos dois era útil a pesquisa, o do INEP 

tem pouco material e o da Biblioteca Nacional apenas aborda o ensino em temas 

transversais. 

Assim, devido a falta de um Thesaurus e as diversas formas que as fontes 

selecionadas funcionam na parte de seleção dos termos, nós selecionamos os 

termos e montamos as frases de busca com intuito de abranger o máximo de 

palavras chaves da área. Realizamos um processo de buscas repetidas, com 

diversas modificações manuais de acordo com o que parecia da melhor forma 

atender nosso objetivo; buscas nas quais ocorreram com o apoio da bibliotecária 

citada acima. 

           Quadro 1. Termos de busca utilizados 

Língua Termos Utilizados 

 

Espanhol 

("Educación Estadística Crítica" OR "enseñanza de estadísticas" OR "alfabetización 

estadística" OR "educación estadística") AND("Educación básica" OR "educación primaria y 

secundaria" OR "Educación Primaria" OR "educación secundaria") 

 

Inglês 

("statistics education" OR "statistics literacy" OR "statistical thinking" OR "statistical reasoning" 

OR "teaching of statistics" OR "learning of statistics") AND ("Education Elementary and Grade 

School" OR "Education, Primary" OR "Education, Secondary" OR "Elementary and Grade 

School Education" OR "Elementary Education") 

 

Português 

("letramento estatístico" OR "letramento matemático" OR "literacia estatística" OR 

"competência estatística" OR "educação estatística")AND("Ensino Fundamental e Médio" OR 

"Educação Básica" OR "Educação Média" OR "Educação Primária" OR "Educação Primária e 

Secundária" OR "Educação Secundária" OR "Ensino Básico" OR "Ensino Fundamental" OR 

"Ensino Médio" OR "Ensino Primário" OR "Ensino Secundário"  ) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto ao critério de qualidade dos artigos, devido às particularidades do 

campo de pesquisa em ensino, utilizar os critérios comuns aos da área da saúde é 

inválido. Não existem listas com critérios desenvolvidos para serem aplicados nos 
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textos. Por essa falta de critérios, considerei como único critério de qualidade o 

texto estar disponível para acesso nas fontes selecionadas e estar no formato de 

artigo científico. 

Todos os artigos foram examinados por dois revisores ou por um terceiro, 

no caso de discordância entre os dois primeiros. No caso em que revisores 

concordassem que um artigo recebeu um “Sim” para todos os critérios de inclusão 

esse era selecionado para a próxima fase da pesquisa. Caso contrário, o artigo 

era eliminado da fase de extração de dados. 

Para realizar a análise, utilizaremos o mesmo procedimento de análise 

qualitativa usado no trabalho de Silva, Cazorla e Kataoka (2015) categorizando 

entre: 1) conteúdo pesquisado (Probabilidade, Estatística, Combinatória); 2) nível 

de escolaridade dos participantes da pesquisa; 3) enfoque metodológico (cuja 

definição das categorias estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2) e 4) uso de 

softwares. 

Quadro 2 - Definição das categorias elaboradas para a classificação do 

enfoque metodológico da produção científica. 

Categoria Definição da categoria 

     Análise de instrumento e/ou ferramenta Nesta categoria, foram incluídas as pesquisas que 

analisavam: a) as propriedades psicométricas de 

instrumentos diagnósticos; b) as potencialidades de 

softwares ou ferramentas digitais; e c) aspectos 

ferramentais da Educação a Distância. 

    Análise de documentos As pesquisas classificadas nesta categoria tinham 

como objetivo analisar provas como PISA, filmes, 

discutir teoricamente os resultados de pesquisas em 

Educação Estatística propondo rumos e reflexões 

para a área ou algum conteúdo específico. 

Histórica 
Trabalhos que tivessem como foco principal uma 

abordagem histórica. 

     Ensino aprendizagem Nesta categoria foram incluídos os estudos que 

tratavam direta ou indiretamente do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Fonte: Silva, Borin e Corzola (2015) 
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Quadro 3 - Definição das categorias elaboradas para a produção científica 

classificada com enfoque metodológico "Ensino e Aprendizagem" 

 

Categoria Definição da categoria 

                           Intervenção Nesta categoria foram incluídas as pesquisas 

experimentais, pesquisa-ação, pesquisa participante 

ou ainda experiências de ensino. 

                          Diagnóstico As pesquisas nesta categoria tinham como objetivo 

traçar um perfil dos participantes sobre sua 

aprendizagem ou sobre as atitudes e outros 

aspectos psicológicos. 

Proposta e análise de atividades didáticas Nesta categoria foram incluídas as pesquisas que 

propunham e/ou discutiam atividades de ensino, 

sequências de ensino, sequências didáticas, jogos 

etc. 

         Processo didático-pedagógico As pesquisas classificadas nesta categoria tinham 

como objetivo discutir os resultados obtidos sobre a 

prática docente (em diferentes níveis de ensino). 

Fonte: Silva, Borin e Corzola (2015) 

3. RESULTADOS 

Nos anos de 2014 a 2018, foram publicados um total de 2204 artigos, 

sendo 659 nas bases acadêmicas e 1501 no Google Scholar. O fluxograma 

(Figura 2)  mostra os critérios de inclusão e exclusão e as tabelas a quantidade de 

artigos encontrados em cada uma das fontes utilizadas: 

Tabela 1 - Número de artigos encontrados na busca em 15/06/2019 nas seguintes 

bases  

Bases Inglês Português Espanhol 

Scopus 224 0 2 

Web of Science 16 3 0 

Academic 

Search Premier – ASP 

43 8 44 

Applied Social Sciences 

Index & Abstracts 

1   
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(ASSIA) 

          ERIC (Proquest) 79   

   Gale - Academic One 

File 

138   

JSTOR Arts & Sciences - 

Collection (Humanities) 

105 0 0 

JSTOR Arts & Sciences 

– Collection ( Education ) 

6 0 0 

SCIELO. ORG 0 3 0 

OASIS.BR  31 0 

           Google Scholar  1540 530 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os termos expressos no Quadro 1 foram utilizados nas bases da Tabela 1 

de forma a buscar artigos a partir do ano de 2014 com modificações de acordo 

com as especificidades de cada base.  

Para a triagem dos artigos devido às características de o Google Scholar 

não ter sido construído para esse tipo de pesquisa, não foi possível ir além do 

resultado  970. Por isso, apenas os 970 artigos considerados mais relevantes, de 

com acordo com o mecanismo de busca, foram para o processo de seleção. 
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Figura 2: Fluxograma da seleção dos artigos de 2014 até início de 2019 - busca nas 

bases indexadas (Scopus, Academic Search Premier – ASP, Web of Science, Applied Social 

Sciences Index & Abstracts (ASSIA), ERIC (Proquest), Gale - Academic One File, JSTOR Arts & 

Sciences – Collection (Humanities), JSTOR Arts & Sciences – Collection ( Education ), SCIELO. 

ORG e OASIS.BR ) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 3: Fluxograma da seleção dos artigos do Google Scholar 

                                           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE 

 A tabela 4 apresenta o Qualis das revistas em que os artigos foram 

encontrados. No caso de artigos publicados em locais sem uma nota, a situação 

foi descrita com o termo “N” configurando que aquele artigo não tem uma nota 

relacionada. 

Tabela 4. Qualis relacionados aos artigos das dez Bases Acadêmicas e do Google 

Qualis 

Bases Acadêmicas 

Número de artigos(%) 

Google Scholar 

Número de artigos(%) 

A1 10(22%) 11(5%) 
A2 22(49%) 45(20,7%) 
B1 11(24%) 42(19,3%) 
B2 0(0%) 22(10,1%) 
B3 1(2%) 7(3,2%) 
B4 0(0%) 5(2,3%) 
B5 0(0%) 5(2,3%) 
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C 0(0%) 1(0,4) 
N

6
 1(2%) 78(35,9%) 

Total 43(100%) 217(100%) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Devido a um dos critérios de exclusão ser o de duplicatas, todos os artigos 

que foram encontrados nas bases foram excluídos na contagem do Google. Ou 

seja, os números apresentados da tabela 4 do Google Scholar são referentes 

apenas àqueles artigos que apareceram no Google Scholar e não estavam 

presentes nas bases.   

Analisando a distribuição do qualis das revistas onde  os artigos foram 

publicados percebe-se que apenas as revistas com Qualis mais altos têm 

presença nas bases. Assim, artigos em revistas com notas mais baixas ou sem 

nota dificilmente serão encontrados nas bases convencionais, apenas no Google 

Scholar. 

Ainda assim, percebe-se que diversos artigos publicados em revistas com 

Qualis alto também não estão presentes nas bases e só foram localizados graças 

à presença no Google Scholar. Assim, comparando o número de artigos 

encontrados nas bases convencionais 43, com os do Google cerca de 200, 

conclui-se que o Google possui uma capacidade de localizar os textos maior do 

que as bases convencionais  juntas. E com perda relativa aos artigos, dos 43 

artigos encontrados nas bases convencionais , 

Quanto ao número elevado de artigos publicados em revistas sem Qualis 

que retornaram de buscas no Google Scholar, muitos deles são referentes a atas, 

eventos e encontros, onde  foram publicados. O Google Scholar se mostrou 

efetivo em encontrar artigos com essas origens, ao contrário das bases indexadas, 

e como muitos deles se encaixaram nos critérios para essa revisão. Podemos 

observar  essa distinção nas quantidades apresentadas na Tabela 4. 

3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS ARTIGOS  

Os artigos foram categorizados utilizando a estrutura no artigo de Silva, 

Cazorla e Kataoka (2015) apresentada na seção 2. Metodologia. 

                                                             
6
 Qualis “N” é referente aos artigos nos quais as revistas em que foram publicados não 

tinham nota Qualis. 
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Observa-se na Tabela 5 apresenta a classificação dos artigos por enfoque 

metodológico e na tabela 6 as sub-categorías dos artigos com enfoque em “Ensino 

e Aprendizagem”. 

Tabela 5 - Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos 

período de 2014 até início de 2019, por  enfoque metodológico 

Classificação do enfoque 
metodológico 

Artigos - Número Absoluto 
Artigos  - % 

Instrumental 17                      6,5 

Documental  80 30,7 
Histórica 3 1,1 

Ensino e Aprendizagem 160 61,5 

Total 260 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Das categorias metodológicas,  a Histórica foi a menos representada e com 

apenas  3 artigos  que apresentaram um olhar para o Ensino e Aprendizagem.  

Assim, esses poderiam ser classificados em qualquer uma das duas categorias. 

Em comparação com os resultados obtidos por Silva, Cazorla e Kataoka 

(2015), quanto aos enfoques Instrumental, Histórica e de Ensino e Aprendizagem, 

a proporção e quantidade de resultados se manteve semelhante, entretanto, existe 

uma discrepância quanto a identificação de trabalhos com enfoque Documental. 

Nosso resultado mostrou uma maior frequência na categoria Documental diferindo 

de Silva, Cazorla e Kataoka (2015).  Segundo esses autores, a maior frequência 

dessa metodologia ( Documental ) em anais de eventos e que esses artigos 

debatem em geral o Livro Didático e o Currículo. O mesmo foi observado no 

presente trabalho. Nós entendemos que a  maior frequência  dessa categoria em 

nossos resultados  é devido a como a busca de artigos foi realizada, pois 

utilizamos termos em  Inglês, Português e Espanhol. Além de utilizarmos o  

Google Scholar, que proporcionou uma busca em um universo mais diverso,  

englobando mais artigos oriundos de anais e atas de eventos, quando em 

comparação a metodologia utilizadas pelas autoras Silva, Cazorla e Kataoka 

(2015), que utilizaram  busca por autores.  

Tabela 6 - Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos 

período de 2014 até início de 2019, por classificação do enfoque metodológico 

"Ensino e Aprendizagem" 
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Classificação do enfoque 
metodológico "Ensino e 

Aprendizagem 
Artigos - Número Absoluto 

Artigos  - % 

Intervenção 55 34,3 

Diagnóstico 54 33,7 
Proposta e Análise de 

atividade didática 
41 

25,6 

Processo Didático 
Pedagógico 

10 
6,25 

Total 160 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dos artigos sobre Intervenção e Proposta e Análise de atividade didática 

temos a maioria das aplicações de pesquisas em sala de aula de forma geral no 

contexto do ensino fundamental ou médio. Enquanto os sobre Diagnóstico e 

Processo Didático Pedagógico se identifica um foco maior no Professor que 

ensina Estatística 

No geral dos artigos encontrados nessa pesquisa, dos principais aspectos 

que diferenciam esses quanto ao conteúdo eram o tema na estatística investigado 

que tiveram destaque como aqueles que mais estavam representados temas 

como : medidas de tendência central, gráficos e tabelas e o processo de 

investigação. 

Em comparação com a pesquisa de Silva, Cazorla e Kataoka (2015) não 

identifiquei nenhum artigo que discute o ensino de Combinatória, o que pode ser 

dado por duas razões a primeira foi devido a forma como a busca foi realizada, já 

que os termos utilizados na Estatística e a segunda devido a pouca ou nenhuma 

presença de artigos focados apenas nessa temática nos últimos anos. Uma 

pesquisa mais aprofundada nesse tema seria necessária. 

Tabela 7 - Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos 

período de 2014 até início de 2019, por conteúdo pesquisado 

Conteúdo Pesquisado Artigos - Número Absoluto Artigos  - % 

Estatística 141 54,2 

Probabilidade 3 1,1 

Estatística e Probabilidade 101 38,8 
Combinatória 0 0 

Probabilidade, Estatística e 
Combinatória 

15 
5,75 

Total 260 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto ao nível de escolaridade dos participantes identifiquei uma 

presença de artigos em que o nível de escolaridade dos estudante é do 

Fundamental como a maioria seguido do Médio/Técnico e Professor. 

Em comparação com o texto de Silva, Cazorla e Kataoka (2015), 

percebemos a pouca presença de estudos com participantes no Ensino Superior, 

essa diferença entretanto pode ser explicada pela forma como essa pesquisa foi 

realizada. Um dos critérios foi o foco no Ensino Básico e os termos de buscas 

foram desenvolvidos com esse intuito logo a pouca presença de artigos com 

participantes no ensino superior. 

As outras categorias mais presentes como Infantil, Médio/Técnico e 

Professor têm distribuição similar em ambas as pesquisas, entretanto existe outra 

discrepância que é o número de trabalhos com participantes no Fundamental. Ao 

comparar esses valores diretamente chega-se à conclusão que a presença 

proporcional dos trabalhos com participantes no ensino Fundamental dobraram. 

Entretanto, considerando que a metodologia de busca foi diferente esse resultado 

serve ao menos como uma suspeita dessa tendência. 

Quanto a trabalhos com alunos especiais deve-se observar que tanto nessa 

busca (Tabela 8) quanto na busca de Silva, Borin e Corzola (2015) identificamos a 

quase inexistência de trabalhos. O que demonstra que há poucos esforços no 

campo de pesquisa em Estatística no âmbito da inclusão.  

Tabela 8 - Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos 
período 

de 2014 até início de 2019, por escolaridade dos participantes  

Nível de escolaridade dos 

participantes das 

pesquisas 

Artigos - Número Absoluto 

 
 

Artigos  - % 

Infantil 7 3,8 

Fundamental 90 39,5 

Médio/Técnico 48 21,1 

Fundamental e Médio 18 7,9 

Infantil, Fundamental e Médio 0 0 

EJA 2 0,8 

Superior 10 4,4 
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Professor 46 20,2 

Aluno e professor 5 22 

Aluno Especial 1 0,5 

Total 227
7
 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na tabela 9 fica disposto se as pesquisa usaram ou debateram o uso de 

algum software  com o intuito educacional e assim como na pesquisa de Silva, 

Cazorla e Kataoka (2015) observou-se que poucas fizeram o uso desses. 

Tabela 9 - Número e porcentagem de artigos publicados na América Latina nos 

período de 2014 até início de 2019, que utilizam algum software educacional 

Softwares utilizados Artigos - Número Absoluto Artigos  - % 

Nenhum 191                      73,4 

Excel ou outras planilhas 
eletrônicas 

47 
18 

AVALE-EB 3 1,1 
SPSS 3 1,1 

Excel e Geogebra 2 0,7 
CHIC 2 0,7 
Outros 12 4,6 

Total 260 100 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Destaca-se que a categoria do mais utilizado Excel ou outras planilhas 

eletrônicas não é um software criado para ser educacional. Os trabalhos no geral 

ou utilizam o excel como ferramenta para uma pesquisa em sala de aula ou tem 

como objetivo demonstrar como o  Excel ou outras planilhas eletrônicas podem 

ser utilizados como um software educacional. 

Esse resultado está em concordância com o do artigo de Silva, Cazorla e 

Kataoka (2015) que identificaram poucos trabalhos que utilizam de softwares 

educacionais para o ensino de estatística e no geral poucos são desenvolvidos 

especificamente com esse intuito. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sendo o Brasil com a maior produção de textos na área em termos 

absolutos, dentre as estratégias de ensino que estão sendo abordadas nos textos 

                                                             
7
 O número total de artigos nessa tabela é menor que 260 devido a nem todos os artigos 

terem participantes em suas pesquisas. 



111 
 

desses pesquisadores tem-se: O ensino por projetos dos trabalhos de Estatística 

engloba a modelagem matemática usada do ensino básico, a formação de futuros 

professores, o uso de tecnologias digitais, a resolução de problemas pelos jogos e 

interpretação das medidas estatísticas.  (PORCIÚNCULA et al, 2018), Destaca-se, 

além da parte de estratégias de ensino, a preocupação com a formação de 

professores para debater o currículo e o material didático. 

Nos resultados mostraram que não houve uma mudança importante no 

padrão do conteúdo abordado nos artigos relatados no estudo de Silva, Cazorla e 

Kataoka (2015), embora 5 anos separam os dois estudos. Uma diferença entre os 

dois estudos foi a abordagem metodológica para busca de artigos, onde a revisão 

sistemática nos 

permitiu acessar um número muito maior de artigos. 

Dentre as faltas mais distintas na área percebe-se poucos trabalhos que 

debatem o ensino de estatística em um âmbito de inclusão para alunos especiais 

e o pouco uso de softwares educacionais que apesar de aparentemente terem 

aumentado levando em consideração os resultados obtidos na produção dessa 

pesquisa, em comparação com o trabalho anterior, ainda assim, a presença é 

pouca em relação ao universo de trabalhos no campo de pesquisa. 

Dos temas mais abordados percebemos a presença de debates sobre 

pensamento, literacia(letramento) e raciocínio estatístico. Como assuntos que 

tiveram presença pelo menos em uma citação na maioria dos artigos, percebemos 

ainda na leitura dos textos que esses temas eram abordados na perspectiva de 

fundamentar, identificar ou avaliar se esses estavam presentes ou sendo 

abordados nos diversos contextos das pesquisas, entretanto, senti apesar da 

grande quantidade de artigos sobre os temas um avanço no quesito dos próprios 

conceitos de forma concisa no campo, Todos falam sobre o tema mas não 

identificamos uma construção ao longo das pesquisas. A pesquisa realizada para 

esse artigo foi desenvolvida para uma visão geral do campo, uma pesquisa de 

revisão mais específica sobre esse assunto seria necessária para melhor entender 

esse fenômeno. 

Quanto o uso da revisão sistemática não é possível aplicar da mesma 

forma como é feito no campo de pesquisa da saúde, pois a falta de um Thesaurus 
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que organize as palavras em um conceito único para fazer a busca é essencial 

nesta metodologia.  Também não pudemos utilizar uma métrica de qualidade dos 

artigos que utilizamos, essa etapa é fundamental em uma revisão sistemática, 

mas não existe um instrumento com essa finalidade na área de ensino ou 

educação, diferentemente da área da saúde, onde esses instrumentos já foram 

desenvolvidos. Em nosso estudo, utilizamos como uma aproximação de um 

parâmetro de qualidade universal para comparação dos artigos o Qualis da revista 

que foi publicada. 

Foi possível observar como é pouco expressivo a presença dos artigos 

científicos nas bases convencionais, e ainda com as adaptações feitas foi possível 

levantar um grupo de artigos que representa a produção nos últimos cinco anos. 

Pontos esses nos quais deve-se buscar por soluções e ficar atento para o 

desenvolvimento do campo de pesquisa : falta de um Thesauros para 

padronização das buscas, inexistência de um formulário para avaliação de 

qualidade e a pouca presença dos artigos nas bases convencionais. 

Assim, finalizando o texto levanto os pontos, dos objetivos da presente 

pesquisa considerando o estado da arte do campo de pesquisa os diferentes 

aspectos e distribuições estão expressos nas tabelas no capítulo de resultados, a 

diferença entre o Google e as bases convencionais foi debatida destacando a 

diferença nos resultados das buscas e o debate do uso da revisão sistemática 

permeou todo o texto e de forma mais expressiva foi discutido no capítulo. Com 

esses pontos explorados espero que futuras pesquisas no campo tenham esse 

texto como uma das referências como inspiração e qualidade no desenvolvimento 

do campo de pesquisa. 

Para os leitores fica expresso que no utilizar dos dados expressos nesta 

pesquisa deve-se levar em consideração as limitações da mesma, no aspecto da 

busca devido a falta de um Thesaurus no campo da educação e bases que 

abrangem o campo de pesquisa de forma satisfatória e a falta de uma ferramenta 

para a análise da qualidade dos artigos.  
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Para referências todos os artigos e categorizações estão disponiveis em : 

https://drive.google.com/drive/folders/1CzY4Vmhd5JOklANwKHecAih8y2EbwxOj?

usp=sharing 
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