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Resumo: A pesquisa desenvolvida visando estudar a 

relação entre a atitude e o desempenho do aluno, quanto 

ao gênero, em relação à Estatística Básica. Como 

instrumento de pesquisa foi utilizada uma escala de 

atitudes em relação à estatística e foi coletada a média 

de desempenho obtido pelo aluno em Estatística Básica. 

Após a coleta dos dados foi feita a análise de relações 

entre as atitudes e desempenho em estatística. 

1. Introdução 
Com base nos estudos realizados por [1] e [2] fica 

evidente que a atitude é de grande importância para o 

processo de ensino e aprendizagem. Sendo esse um 

fator que implica em muitos resultados, um aluno com 

uma atitude positiva provavelmente obterá um melhor 

desempenho, já aquele com atitude negativa 

demonstrara algumas rejeições em relação à matéria em 

questão. Também devemos ressaltar que as atitudes não 

são estáveis. Segundo [3] as pesquisas em educação 

matemática, estatística e em engenharia tem 

demonstrado que é preciso que professor, aluno e a 

instituição assumam diferentes posturas, para tentar 

influenciar a atual situação do processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula e assim possa abrir um 

novo caminho na formação do engenheiro.  

 

2. Metodologia 
No presente estudo seguiu-se um modelo 

quantitativo explicativo e não experimental. 

Participaram 229 alunos, sendo 169 do gênero 

masculino e 60 do gênero feminino. Foi aplicada a 

escala de atitudes (variando entre valores de 20 a 80 

pontos) em relação à Estatística Básica como 

instrumento de pesquisa e coletou-se também a nota 

média final de desempenho (variando de 0,0 a 10,0 

pontos) em Estatística Básica de cada sujeito 

participante da pesquisa. Estabeleceu-se na pesquisa 

como nível se significância α=0,050, ou seja, será 

estabelecido p<0,050 como parâmetro para futuras 

análises estatísticas. 

 

3. Resultados 
Tabela I: Quadro comparativo de médias e desvio 

padrão de desempenho e de atitudes. 

Análise Masculino Feminino 

Desempenho 7,2734 ± 1,717 6,9867 ± 1,755 

Atitude 58,76 ± 8,183 57,23 ± 8,108 

 

Após a aplicação do teste de Levene, que 

possibilitou verificar a igualdade de variância, foi 

aplicado o teste t-Student as duas análises de diferença 

de média do grupo de alunos dividido em gênero. 

 

Tabela II: Resultados dos testes t-Student para 

igualdade de médias de desempenho e de escalas de 

atitudes quanto ao gênero. 

Análise t-valor Probabilidade P 

Desempenho 1,105 0,270 

Atitude 1,247 0,214 

 

Para uma constatação da correlação entre as 

duas variáveis aplicou-se a Correlação de Pearson. 

Obtendo-se um coeficiente de correlação (r) igual a 

0,212 e uma probabilidade (P) no valor de 0,001. 

 

4. Conclusão 
No teste t-Student, não se obteve uma diferença 

significativa (p>0,05) para ambas as médias analisadas. 

Porém na correlação de Pearson mostra que há uma 

correlação entre a pontuação na escala de atitudes e no 

desempenho em relação à estatística, sendo esta 

correlação no valor de r=0,212. Esse valor positivo para 

o coeficiente de Pearson indica uma correlação direta 

entre as variáveis. Sendo assim, é possível concluir que 

para esse grupo de sujeitos analisados a atitude positiva 

em relação à estatística possivelmente contribuiu para 

um melhor desempenho. 
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