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Resumo

O objetivo deste estudo foi verificar a atitude de discentes de graduação em relação à Estatística. Utilizou-se a escala
SATS-36, do tipo Likert. A amostra foi composta por 236 alunos de graduação matriculados na disciplina de
Bioestatística, durante o período letivo 2016-1. De acordo com os resultados encontrados, observa-se que os
discentes reconhecem o valor/utilidade da Estatística para a sua formação profissional e pessoal, no entanto, para
eles, é uma disciplina difícil devido à grande quantidade de cálculos matemáticos. Analisando a escala como um todo,
os discentes apresentaram atitudes timidamente positiva com relação à Estatística. O conhecimento dos resultados
encontrados são de extrema importância para proposição de estratégias de ensino mais adequadas, por conseguinte,
tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente.

Palavras-chave: Estatística, Atitudes, Ensino

Abstract

The goal of this study was to verify the attitude of undergraduate students in relation to Statistics. The Likert-type
SATS-36 scale was used. The sample consisted of 236 undergraduate students enrolled in the discipline of
Biostatistics during 2016-1. According to the results found, it is observed that the students recognize the value / utility
of Statistics for their professional and personal life, however, for them, it is a difficult discipline due to the large amount
of mathematical calculations. Analyzing the scale as a whole, the students presented timidly positive attitudes
regarding Statistics. The knowledge of the results found are of extreme importance in proposing more appropriate
teaching strategies, therefore, making the teaching and learning process more efficient.

Keywords: Statistics, Attitudes, Teaching

INTRODUÇÃO

É incontestável que a Estatística está presente em todos os campos de atuação dos cidadãos, seja na televisão,
jornal, revista, ambiente de trabalho ou acadêmico, em forma de tabelas, gráficos, médias, porcentagens, proporções
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etc. Nesse contexto, o ensino da Estatística se torna cada vez mais importante para a formação de um cidadão crítico,
que tenha capacidade de entender, analisar e ter uma postura crítica em relação às informações que lhes são
transmitidas (GAL, 2002). Na área das Ciências Biológicas e da Saúde, como também nas Ciências Agrárias é bem
evidente a utilização de técnicas estatísticas na otimização de processos de produção, na verificação de associação,
de causa-efeito, na administração rural etc., e, por conseguinte, no apoio a tomada de decisões. De acordo com
Quintino et al. (2000), muitos estudantes encontram dificuldades com as disciplinas de Estatística, levando-os a baixo
desempenho e interesse. De acordo com Silva et al. (2002), quanto mais favorável a atitude, melhor é o desempenho
na disciplina e Gal e Ginsburg (1994) comentam que os educadores estatísticos deveriam se preocupar mais com os
aspectos afetivos do probcesso ensino-aprendizagem, buscando identificar a ansiedade, a atitude e a frustações do
aluno.

Diante do exposto, é de extrema importância conhecer as atitudes dos estudantes para auxiliar os docentes no
planejamento das aulas, propondo estratégias que visem minimizar ou extinguir esses aspectos negativos.

ATITUDES E INSTRUMENTOS

O termo Atitudes provem da Psicologia Social e não existe um consenso em sua definição (CARZOLA et al., 1999).
Dentre as tentativas em defini-las podemos dizer que Atitudes são respostas afetivas relativamente estáveis que se
experimentam durante o período de aprendizagem da matéria de estudo e podem predispor a uma ação (ESTRADA,
2002). Exercem grande influência no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a forma de comportamento
do aluno. Atitudes negativas podem estar relacionadas às experiências desagradáveis envolvendo a Estatística, à
associação feita pelos alunos entre a Estatística e a Matemática ou, ainda, ao desconhecimento da utilidade da
Estatística na formação acadêmico-científica, profissional e social. As atitudes positivas podem determinar o interesse
pelo estudo da disciplina, estimulando-o a ampliar seus conhecimentos ou a utilizar os conceitos aprendidos.

Diversas escalas, como por exemplo, SAS - Statistics Attitudes Survey; ATS - Attitudes Toward Statistics; SATS -
Survey of Attitudes Towards Statistics; EAE - Escala de Atitudes em relação à Estatística [2], vem sendo propostas
para medir a atitude de um indivíduo em relação à essa disciplina. Neste trabalho utilizamos a SATS 36, do tipo likert,
composta por seis componentes, a saber: Afetivo, Competência cognitiva, Valor (ou Utilidade), Dificuldade, Interesse e
Esforço, totalizando 36 itens. Os itens (afirmações) são escritos no sentido positivo (por exemplo, o Item 03 “Eu gosto
de Estatística”) e em sentido negativo (Item 04 “Eu me sinto inseguro ao resolver problemas estatísticos”) para evitar o
efeito da aquiescência.

O objetivo deste artigo foi traçar um perfil atitudinal de alunos de cursos de graduação da UFS regularmente
matriculados na disciplina de Bioestatística.

MATERIAL E MÉTODOS

A população do estudo foi composta pelos alunos dos cursos de Graduação da UFS, matriculados na disciplina de
Bioestatística, durante o período letivo 2016-1. A amostra, do tipo não probabilística, foi constituída pelos alunos que
estavam presentes à sala de aula no momento da coleta de dados, sendo sua participação voluntária.

Foi utilizada a escala Survey of Attitudes Towards Statistics (SATS-36) (SCHAU, 2003). Essa escala é composta por
36 afirmações, distribuídas em 6 componentes. O componente Afetivo, composto pelas afirmações 3, 4, 15, 18, 19,
28; o componente Competência cognitiva, composto pelas afirmações 5, 11, 26, 31, 32, 35; o Valor ou Utilidade, pelas
afirmações 7, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 25, 33; o componente Dificuldade, formado pelas afirmações 6, 8, 22, 24, 30, 34,
36; o Interesse, pelas afirmações 12, 20, 23, 29 e, por fim, o componente Esforço, composto pelas afirmações 1, 2, 14
e 27. A escala SATS-36 foi traduzida pelos autores desta pesquisa e apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Escala SATS-36

Item Afirmações
01 Eu realizo todas as minhas tarefas referentes às aulas de Estatística
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02 Eu estudo bastante para a disciplina de Estatística
03 Eu gosto de Estatística
04 Eu me sinto inseguro ao resolver problemas estatísticos
05 Eu tenho problemas para entender a Estatística por causa da forma como eu penso
06 As fórmulas estatísticas são fáceis de entender
07 Estatística não é útil
08 Estatística é um assunto complicado
09 Estatística deveria ser componente obrigatório na minha formação profissional
10 Possuir habilidades em Estatística me proporcionará mais oportunidades de emprego
11 Eu não tenho nenhuma ideia do que acontece na disciplina de Estatística
12 Eu estou interessado em ser capaz de comunicar informações estatística para outras pessoas
13 Estatística não é útil para um profissional comum
14 Eu estudo muito para cada avaliação da disciplina de Estatística
15 Eu fico frustado(a) com meus resultados nas avaliações de Estatística
16 O pensamento estatístico não é aplicável na minha vida fora do meu trabalho
17 Eu uso Estatística na minha vida cotidiana
18 Eu estou sob estresse durante as aulas de Estatística
19 Eu gosto de cursar uma disciplina de Estatística
20 Eu estou interessado em usar a Estatística
21 As conclusões de Estatística raramente aparecem no dia a dia
22 A Estatística é uma matéria que a maioria das pessoas aprende rapidamente
23 Eu estou interessado em compreender as informações estatísticas
24 Para aprender Estatística é necessária muita disciplina
25 Eu não tenho qualquer aplicação de Estatística na minha profissão
26 Eu cometo muitos erros de Matemática em Estatística
27 Eu assisto à todas as aulas de Estatística
28 A Estatística me assusta
29 Eu estou interessado em aprender Estatística
30 Estatística envolve cálculos enormes
31 Eu consigo aprender Estatística
32 Eu entendo as fórmulas estatísticas
33 A Estatística é irrelevante na minha vida
34 A Estatística é altamente técnica
35 Eu tenho dificuldade de entender os conceitos de Estatística

36 A maioria das pessoas tem que aprender uma nova maneira de pensar para utilizar a
estatística

afirmações com sentido negativo

Fonte: Schaun (2003), traduzida pelos autores

Para cada afirmação, o participante da pesquisa atribuiu um grau de concordância, variando entre Discordo totalmente
à Concordo totalmente. Para as afirmações de sentido positivo, as respostas eram pontuadas de 1 à 5,
respectivamente. Para as afirmações de sentido negativo, de 5 à 1, ou seja, a resposta Discordo totalmente recebe o
valor 5, enquanto que a resposta Concordo totalmente, o valor 1. Desta forma, foi possível mensurar a Atitude dos
estudantes com relação à Estatística, sendo a soma das respostas em todos os itens, tanto para a escala total, quanto
para cada componente que a compõe, sendo as pontuações teóricas mínima, máxima e mediana apresentadas na
Tabela 2.
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Tabela 2 - Pontuações teóricas mínima, máxima e mediana para a escala SATS-36

Componente mínimo máximo mediana
Afetivo 6 30 18
Competência cognitiva 6 30 18
Valor/Utilidade 9 45 27
Dificuldade 7 35 21
Interesse 4 20 12
Esforço 4 20 12
Escala Total 36 180 108

Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com os valores teóricos apresentados na Tabela 2, quanto maior próximo for, o valor obtido pelo estudante,
da pontuação mínima, mais negativa será a Atitude em relação à Estatística. O contrário também se verifica, ou seja,
quanto mais próximo do valor máximo, mais positiva será a Atitude. Classifica-se em positiva ou negativa, as atitudes
maiores ou menores do que a mediana teórica da escala, respectivamente. Com outras palavras, estudantes com
atitudes maior do que a mediana teórica, apresenta atitudes positiva com relação à Estatística.

As análises estatísticas foram realizadas com o software R 2.13.3. (R, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram sujeitos da pesquisa 236 alunos de graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que cursaram a
disciplina de Bioestatística, sendo esta obrigatória para a maioria dos cursos do Centro de Ciências biológicas e da
Saúde (CCBS) e do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, sendo 33 alunos de cursos do CCAA e 203 dos cursos do
CCBS. Do total de alunos, 55% são do sexo feminino, possuem idade média de 22 anos (desvio padrão igual a 5
anos), variando entre 16 e 49 anos.

No questionário de perfil foi solicitado ao discente declarar o grau de importância atribuída e se já estudaram
disciplinas de Estatística. As respostas são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Grau de importância atribuída à Estatística

Grau de importância atribuída
à Estatística

Já cursou a disciplina de Estatística TotalNão Sim
Pouco importante 34 9 43
Importante 105 37 142
Muito importante 35 16 51
Total 174 62 236

Fonte: Elaborada pelos autores

Pode ser observado que 43 (18,2%) participantes consideram a estatística pouco importante. Na academia, este
número poderia ser considerado alto, uma vez que durante a vida acadêmica e nas pesquisas científicas várias
hipóteses precisam ser verificadas e resultados confiáveis precisam ser apresentados na forma mais simples como
tabelas e gráficos, como, também, utilizando-se testes estatísticos baseado em inferência estatística. Acredita-se que
os discentes que cursam a disciplina de Bioestatística, recém ingressantes na universidade, não percebem naquele
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momento a necessidade dos conhecimentos estatísticos para vida acadêmica-científica.

A distribuição das respostas à Escala SATS-36 pelos participantes encontra-se na Tabela 4.

Tabela 4 - Distribuição das respostas dos participantes da pesquisa, em porcentagem, na Escala SATS36.

Componente DT D ND,NC C CT Média DP
Afetivo 0 0 0 0 0 0 0

Item 3 8,47 16,53 38,14 31,78 5,08 3,08 1,01
Item 4 15,25 26,27 25,42 21,61 11,44 3,12 1,24
Item 15 36,86 21,19 18,22 13,56 10,17 3,61 1,37
Item 18 40,25 27,12 17,8 8,05 6,78 3,86 1,22
Item 19 7,63 14,83 38,14 32,63 6,78 3,16 1,01
Item 28 39,83 29,24 15,25 9,32 6,36 3,87 1,22

Competência Cognitiva 0 0 0 0 0 0 0
Item 5 35,17 27,97 18,64 13,98 4,24 3,76 1,19
Item 11 58,90 29,66 6,36 2,97 2,12 4,40 0,90
Item 26 19,07 30,08 20,34 19,07 11,44 3,26 1,28
Item 31 3,39 6,78 16,53 49,15 24,15 3,84 0,98
Item 32 4,66 10,17 30,93 41,95 12,29 3,47 0,99
Item 35 16,53 38,56 19,49 18,64 6,78 3,39 1,16

Valor 0 0 0 0 0 0 0
Item 7 69,49 19,07 6,78 1,69 2,97 4,50 0,92
Item 9 8,9 14,83 27,12 31,36 17,8 3,34 1,19
Item 10 5,51 11,02 29,24 29,66 24,58 3,57 1,14
Item 13 52,97 31,36 12,29 2,54 0,85 4,33 0,85
Item 16 39,83 33,9 19,49 5,51 1,27 4,06 0,96
Item 17 11,02 20,34 33,47 27,54 7,63 3,00 1,11
Item 21 27,97 44,49 19,07 5,51 2,97 3,89 0,97
Item 25 53,39 31,36 11,44 2,54 1,27 4,33 0,87
Item 33 43,64 35,17 15,25 4,24 1,69 4,15 0,94

Dificuldade 0 0 0 0 0 0 0
Item 6 11,86 21,61 33,05 21,61 11,86 3,00 1,18
Item 8 13,56 22,88 34,75 20,34 8,47 3,13 1,14
Item 22 27,54 29,24 30,51 10,59 2,12 2,31 1,05
Item 24 4,66 10,17 30,93 36,86 17,37 2,48 1,04
Item 30 9,75 17,37 37,71 20,76 14,41 2,87 1,16
Item 34 4,66 19,49 39,83 26,27 9,75 2,83 1,00
Item 36 3,81 13,56 40,68 27,97 13,98 2,65 1,01

Interesse 0 0 0 0 0 0 0
Item 12 12,29 15,25 38,14 23,31 11,02 3,06 1,15
Item 20 6,36 13,98 33,47 35,59 10,59 3,30 1,04
Item 23 3,39 5,51 25,85 47,88 17,37 3,70 0,93
Item 29 1,69 5,08 26,69 47,03 19,49 3,78 0,88

Esforço 0 0 0 0 0 0 0
Item 1 3,81 13,56 19,07 35,59 27,97 3,70 1,13
Item 2 5,93 23,31 38,56 26,69 5,51 3,03 0,98
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Item 14 5,93 14,83 36,86 31,78 10,59 3,26 1,03
Item 27 4,24 11,86 15,25 23,31 45,34 3,94 1,21

Itens com sentido negativo; DT: Discordo totalmente, D: Discordo, ND,NC: Nem discordo, nem concordo, C: Concordo,
CT: Concordo totalmente

Considerando a escala do tipo Likert de 5 pontos, pode-se interpretar os dados apresentados na Tabela 4, com
relação à média em cada item, que quanto mais próximo de 5 mais positivo é a resposta do participante e quanto mais
próximo de 1, menor é o grau de concordância deles às afirmações. A média igual a 3 indica uma indiferença nas
respostas.

Observando as frequências de respostas referente às afirmações que compõem o componente afetivo, verifica-se
uma atitude positiva (médias maiores do que 3), com destaque para o Item 3 “Eu gosto de Estatística”, obtendo uma
média de 3,08, indicando uma atitude neutra, ou seja, o discente não discorda, mas também não concorda com essa
afirma. Pode-se observar, também, que as afirmações referentes aos Itens 15 (Eu fico frustrado(a) com meus
resultados nas avaliações de Estatística), 18 (Eu estou sob estresse durante as aulas de Estatística) e 28 (A
estatística me assusta), com médias de 3,61, 3,86 e 3,87, respectivamente, tiveram um grau de moderado de
discordância, indicando uma atitude positiva, no entanto, abaixo da desejável, uma vez que a média próxima de 5
reflete uma atitude altamente positiva.

Quanto aos itens que compõem a dimensão Competência Cognitiva, observa-se que as médias são ligeiramente
superiores a 3, indicando atitudes timidamente positivas. O Item 11 (Eu não tenho nenhuma ideia do que acontece na
disciplina de Estatística) foi discordado (respostas discordo totalmente e discordo) por 88,56% dos participantes. Isto
indica que os discentes tem o conhecimento do que será abordado nas aulas da disciplina e a consideram difícil, como
pode ser observado nas respostas da dimensão Dificuldade. Ressalta-se o Item 22 (A Estatística é uma matéria que a
maioria das pessoas aprende rapidamente) que apresentou uma proporção de discordância por 56,78% dos
participantes, ou seja, a Estatística é uma matéria que não se aprende rapidamente e é necessária muita disciplina
como pode ser observado na distribuição de respostas do Item 24 (Para aprender Estatística é necessária muita
disciplina), com 54,23% de concordância.

A dimensão mais valorizada foi a Valor, apresentando médias para os itens, na maioria, acima de 4,0. O item menos
valorizado nesta dimensão foi o Item 17 (Eu uso a Estatística em minha vida cotidiana), com média igual a 3,0,
indicando uma resposta de indiferença para essa afirmação. Possivelmente, para os 31,36% dos participantes que
responderam discordo totalmente e discordo, bem como, para os 33,47%, que deram a resposta nem discordo, nem
concordo, não seja perceptível a utilidade da estatística quando se fazem julgamentos a partir de informações
divulgadas pelos meios de comunicação, como por exemplo, pesquisa de intenção de voto; quando decisões são
tomadas baseadas em informações (exemplo: comprar ou não um produto, após pesquisar sobre ele e verificar a
opinião dos consumidores a seu respeito) etc. De acordo com as respostas para os demais itens desta dimensão, em
destaque os Itens 7 (A Estatística não é útil), com 88,56% de discordância; o Item 13 (Estatística não é útil para um
profissional comum), sendo discordado por 84,33% dos participantes; o Item 25 (O pensamento estatístico não é
aplicável na minha vida fora do meu trabalho), com 84,75% dos discentes discordando desta afirmação, observasse
uma valorização da Estatística e sua utilidade, tanto para a vida acadêmica, profissional e social.

As dimensões Interesse e Esforço apresentaram médias entre 3,03 e 3,94, o que pode ser considerado como um
ponto de neutro para positivo. Dentre os itens menos valorizados estão os itens 12 (“Eu estou interessado em ser
capaz de comunicar informações estatísticas para outras pessoas”) e 2 (“Eu estudo bastante para a disciplina de
Estatística”), apresentando médias de 3,06 e 3,03, respectivamente. Para esses itens, atitudes consideradas
relativamente neutras contrariando o que afirma Gal (2002) quando menciona um cidadão estatisticamente letrado
deve ser capaz não apenas de entender as informações estatística que permeiam seu cotidiano, como também criticar
e discutir sobre essas informações e mais, comunicar sobre seus próprios resultados. Em contrapartida, 65,52% dos
discentes afirmaram que estão interessados em aprender Estatística (Item 29) e 68,65% afirmaram que assistem a
todas as aulas.

Na Tabela 5, são apresentadas as estatísticas descritivas para a variável Atitude, que é a soma das pontuações
obtidas em cada item, de acordo com cada dimensão e o total da escala.
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Tabela 5 - Estatísticas descritivas da variável Atitude de acordo com as dimensões da escala SATS

a Pontuação mínima Pontuação máxima Mediana
Componente Observada Teórica Observada Teórica Observada Teórica
Afetivo 6 6 30 30 21 18
Comp. Cognitiva 6 6 30 30 23 18
Valor/Utilidade 19 9 45 45 36 27
Dificuldade 7 7 32 35 20 21
Interesse 4 4 20 20 14 12
Esforço 4 4 20 20 14 12
Escala Total 71 36 164 180 127 108

Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, observa-se que existem discentes com Atitudes extremamente
negativas, quando comparado as pontuações mínimas observadas com a teórica, com exceção na dimensão
Valor/Utilidade. Esse resultado indica que apesar do pouco afeto, baixa competência cognitiva, considerarem que
existe dificuldade, declararem pouco interesse e esforço durante a aprendizagem da Estatística, percebem o valor
(utilidade) da Estatística, seja na vida profissional quanto na vida pessoal (pontuação mínima igual a 19 e máxima
igual a 45).

Com relação à pontuação máxima, observa-se, também, atitudes extremamente positivas, com exceção da dimensão
Dificuldade, o que indica que os discentes consideram a Estatística como uma disciplina difícil.

De uma maneira geral, os discentes apresentaram atitudes “timidamente” positivas, isto é, mediana maior do que a
mediana teórica em todas as dimensões, com exceção da dimensão Dificuldade, que apresentou mediana igual 20,
inferior à mediana teórica que é 21.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Estatística é uma ciência essencial para a formação do cidadão, seja no aspecto social, profissional ou, com maior
ênfase neste estudo, no acadêmico onde pesquisas são realizadas e a Estatística torna-se uma ferramenta
indispensável para a análise dos dados e comunicação dos resultados com determinado grau de confiabilidade. No
entanto, apesar de sua reconhecida importância, estudos indicam que o processo de ensino e aprendizagem não é
tão efetivo devido, dentre os motivos que não foram abordados neste estudo, às atitudes dos alunos com relação a
Estatística.

Considerando de extrema importância conhecer as atitudes dos discentes dos cursos de graduação da UFS,
utilizou-se nesta pesquisa a escala SATS-36. Esta escala é composta por 36 itens agrupados em seis dimensões:
Afetiva, Competência cognitiva, Valor, Dificuldade, Interesse e Esforço, com o objetivo de mensurar as atitudes e
detectar quais as dimensões mais afetam essas atitudes.

Com relação às dimensões da escala SATS-36, pode-se observar que os alunos reconhecem o valor (utilidade) da
Estatística, sendo esta a dimensão mais valorizada, e demostraram, de acordo com as respostas à dimensão Afetiva,
uma atitude de neutra para “timidamente” positiva para esta dimensão. Porém, a dimensão Dificuldade apresentou
média inferior a três e isto significa que os discentes consideram a Estatística uma disciplina difícil. Observando as
respostas aos itens dessa dimensão, constata-se que essa dificuldade pode ser explicada pelo fato de que os
discentes a consideram como uma disciplina extremamente técnica e que envolve enormes cálculos. Observa-se,
também, que os discentes demostraram interesse em aprender e declararam serem assíduos às aulas, mas não tem
interesse em comunicar informações estatísticas. Diante deste fato, deve-se ressaltar a importância de ter a habilidade
de ler e criticar as informações estatísticas, bem como, a de apresentar seus próprios resultados, o que é bastante
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comum na vida acadêmica-científica. Este comportamento poderia ser estimulado pelo docente da disciplina.

Considerando a escala como um todo, os discentes matriculados na disciplina de Bioestatística apresentaram atitudes
timidamente positivas.

Diante dos resultados observados, sugere-se que os docentes ministrem esta disciplina de forma a associar os
conceitos estatísticos às necessidades do cotidiano do aluno, seja no âmbito acadêmico, social, profissional ou
cultural, com o objetivo de demonstrar a importância/utilidade do conhecimento da Estatística e, consequentemente,
proporcionar um processo de mudança de atitude nesses alunos em relação a esta matéria. Ainda, tentar expor a
estatística, a depender da área de aplicação, como uma ferramenta de apoio a tomada de decisões e não como um
conjunto de números e fórmulas matemáticas que ao final obtém-se um resultado numérico e que por muitas vezes
não tem significado prático e real.

Ressalta-se que apesar da análise de dos itens, considerando cada dimensão, tenha sido realizada de forma
individual, sabe-se que essas dimensões são correlacionadas e atingir apenas uma delas não é suficiente para mudar
as atitudes dos discentes com relação à Estatística.

Por fim, conhecer as atitudes dos alunos em relação à Estatística e os fatores associados à sua formação,
manutenção ou modificação é de extrema importância para proposição de estratégias de ensino mais adequadas, por
conseguinte, tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente.
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