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ATITUDES EM RELAÇÃO À ESTATÍSTICA EM ESTUDANTES 
DE ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA ESCALA SATS. 
 

RESUMO  

Esta pesquisa teve por objetivo conhecer a atitude de estudantes em relação à disciplina 

de estatística, em suas diferentes dimensões. O instrumento utilizado foi a Escala Survey 

Attitudes Toward Statistics (SATS), revista e adaptada por Vendramini et al. (2011), que 

foi aplicado a 204 estudantes de cursos de administração de duas universidades 

cearenses. Os dados foram submetidos à análise fatorial exploratória e análise de 

variância. Os resultados mostraram a atitude a estatística está formada por 3 construtos 

que denominamos de desvalorização da estatística, competência cognitiva e sentimentos 

negativos com relação a estatística, sendo o primeiro o que obteve médias mais elevadas 

e apresentou diferenças significativas entre homens e mulheres, não assim entre 

entidades públicas e privadas. 
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade moderna, é indiscutível a importância da estatística. 

Empresas, órgãos públicos e todo tipo de entidades, incluindo os cidadãos comuns 

utilizam informações estatísticas para tomarem decisões. Conhecimento e competência 

em estatística, forma cidadãos críticos em relação à informação e ajuda a entender e 

tomar decisões com base nessa informação. 

De fato, tendo como justificativa o frequente uso das informações na 

sociedade, e a necessidade do indivíduo compreende-as, o ensino da Probabilidade e da 

Estatística é incluído nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), no bloco de 

conteúdos de “Tratamento das Informações”. Os PCN’s ressaltam que a Estatística 

possibilita o desenvolvimento de formas específicas de pensamento e raciocínio, 

envolvendo fenômenos aleatórios, interpretando amostras, fazendo inferências e 

comunicando resultados por meio da linguagem própria quantitativa. Rosseti (2007). 

A estatística é uma ciência multidisciplinar utilizada praticamente todas as 

áreas do conhecimento. Segundo o ENCE, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do 

IBGE, "é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que entre outros tópicos 

envolve o planejamento do experimento a ser realizados, a coleta qualificada dos dados, 

a inferência, o processamento, a análise e a disseminação das informações” (ENCE, 

2011, s/p). Os métodos estatísticos modernos, não são somente utilizados nas ciências 

duras, senão nas mais variadas áreas do conhecimento humano e com a velocidade que 

a informação passou a ser gerada, a estatística se converte numa ferramenta essencial 

na organização dessa informação e produção do conhecimento. 

A produção cada vez maior de informações exige uma sistematização de 

dados de forma a favorecer conhecimentos acerca da realidade da organização. Dados 

numéricos podem ser usados em uma empresa para aprimorar e aumentar a produção, 

assim como gráficos e tabelas podem ser usados na exposição de resultados, entretanto, 

não é só isso, o gestor de uma empresa deve ter uma perspectiva política, social e 

também ecológica e deve ser capaz de ter uma leitura estatística do mundo, 

compreendendo os dados como produtos de uma prática integrada da realidade e do 

meio em que atua. 
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Com o avanço tecnológico, a facilidade oferecida pela informática mudam as 

competências exigidas para o mundo do trabalho e o mundo corporativo passa a adotar a 

linguagem estatística em suas rotinas operacionais, exigindo dos profissionais 

conhecimentos e competências numéricas para o correto entendimento dos processos 

(ROSSETI, 2007). 

No entanto, paralela à importância da estatística na ciência e na prática 

administrativa existe um fenômeno de aversão à disciplina por parte de estudantes, que 

não é recente. A “mathemaphobia” citada no estudo pioneiro de Aiken e Dreger (1961), 

tem se apresentado no cenário hodierno das universidades e se canalizado para o estudo 

de disciplinas que envolvem o uso de cálculos de forma aplicada, dentre elas, a 

estatística. Assim, não é incomum ouvir comentários, de estudantes, que questionem a 

utilidade e a qualidade do conhecimento estatístico dentro das ciências, ou que versem 

sobre a própria aversão. Dentro de uma perspectiva cognitivo – comportamental das 

teorias que procuram explicar o funcionamento psicológico, é sabido que uma avaliação 

negativa (advinda de experiências com outros contextos de educação, por exemplo), pode 

gerar um sentimento aversivo em relação à disciplina, que por sua vez pode favorecer um 

comportamento pouco adaptado e pouco assertivo em relação a esta, fomentando baixos 

resultados acadêmicos e pouca aprendizagem. Surge a pergunta: qual é a atitude à 

estatística dos alunos de administração? 

Segundo Borim da Silva (2002), os alunos à área de exatas apresentaram 

em geral, atitudes mais positivas em relação à matemática e estatística, entretanto, os 

alunos de cursos pertencentes à área de humanas necessitam de maior atenção, eles 

apresentaram atitudes mais negativas, tanto em relação à matemática, quanto em relação 

à estatística. Ainda segundo os autores, se requer não apenas o entendimento dos 

conceitos estatísticos para desenvolver atitudes positivas em relação à estatística, é 

necessária uma experiência agradável de aprendizagem com estratégias estimulantes e 

desafiadoras e a utilização adequada de pacotes estatísticos. 

É visando a defasagem que uma disciplina de estatística pouco aproveitada 

pode trazer a um futuro administrador, que este trabalho justifica-se em trazer 

conhecimentos sobre a atitude dos estudantes de administração. Para tanto, o objetivo 

desta pesquisa é conhecer essa atitude em suas diferentes dimensões. O instrumento 

utilizado para tais efeitos é a Escala Survey Attitudes Toward Statistics (SATS), revista e 

adaptada por Vendramini et al (2011). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Existem variadas escalas para medir as atitudes em relação à estatística. A 

Escala de Atitudes em Relação à Estatística – EAE (Cazorla et al, 1999) é a escala mais 

usada no Brasil para avaliação de atitudes de estudantes em relação à estatística. 

Desenvolvida por Aiken e Dreger (1961) como uma escala relativa à matemática, foi 

traduzido e adaptado para à estatística por Brito (1998), validado por Cazorla et tal. 

(1999), sendo, desde então, usado na maior parte dos estudos referentes à temática, e 

apresentando bons coeficientes de consistência interna que reafirmam a validade da 

escala como instrumento metodológico, visível nos estudos de Silva et al. (2002), com 

Alfa de Cronbach = 0,95; Vendramini et tal. (2009) e Fuentes et al. (2009), ambos com 

Alfa de Cronbach = 0,96. A EAE é uma escala do tipo Likert, “e sua composição 

compreende 20 itens, 10 positivos e 10 negativos. Cada item conta com quatro 

alternativas: discordo totalmente (1), discordo (2), concordo (3) e concordo totalmente (4). 

A pontuação da escala pode variar de 20 a 80 pontos, sendo o ponto médio igual a 50” 

(SILVA, 2014). 

A Escala Survey Attitudes Toward Statistics (SATS), foi proposta por Schau 

et tal (1995), e validada para língua portuguesa por Vendramini et al.(2011). Possui 

algumas aplicações no Brasil, dentre os quais podemos citar os estudos de Pimentel 

(2009) e Viana (2011). A escala SATS é do tipo Likert e possui 28 itens, que visam, tocar 

dimensões como afetividade, competência cognitiva, valor e dificuldade, utilizando-se de 

uma escala de sete pontos de Likert (a saber, 1= discordo fortemente; 4 = não discordo, 

nem concordo; 7 = concordo fortemente), considerando que quanto mais alta a 

pontuação, mais positiva é a atitude quanto à estatística (SCHAU et al, 1995, citado por 

VIANA, 2011).  

Comparando as escalas EAE e SATS, ambas são do tipo Likert, mas 

apresentam números de itens diferentes, bem como disposições que atendem à critérios 

distintos dentro de suas respectivas finalidades. A primeira se dispõe de 10 itens positivos 

e 10 itens negativos que avaliam a postura do estudante de estatística como “boa” ou não 

em relação à disciplina. A segunda escala analisada utiliza, além do critério de 

assertividade do aluno em relação à matéria, o que o estudante considera sobre o seu 

desempenho e sobre a importância da estatística para sua vida acadêmica. No demais, a 

EAE dispõe de 4 alternativas de resposta, enquanto a SAS usa 7 opções, ofertando um 

espectro maior de possibilidade de resposta ao participante da amostra. 
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Campos et tal (2013), realizou sua pesquisa com 253 graduandos de um 

curso de ciências farmacêuticas no interior de São Paulo, onde a Escala de Atitudes em 

Relação à Estatística (EAE) apresentou resultados consistentes, com níveis de validade e 

confiabilidade adequados, estudo contemporâneo ao de Turik, Viali e Moraes (2013), que 

por sua vez, além de apresentar bons índices de confiabilidade, dá destaque, em seus 

resultados, para os alunos que acreditam não haver utilidade, nem aplicabilidade da 

Estatística em problemas reais, como representando 52,22% da amostra.  

Silva (2014) inquiriu 210 estudantes da Universidade de Brasília, através da 

EAE, realizando análise através da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e destacou em seus 

resultados que as percepções de desempenho, bem como cursar a disciplina pela 

primeira vez, são fatores influentes na atitude do estudante em relação a esta.  

O estudo de Costa (2011) consiste no desenvolvimento de uma escala 

própria, através do delineamento de oito passos fundamentais desenvolvidos de acordo 

com a literatura especializada. A escala resultou em 4 dimensões e um total de 18 itens, 

com uma perspectiva promissora de geração de informações para gestão de ensino. A 

escala desenvolvida foi replicada em um estudo posterior (Costa, 2014), e apresentou 

bons índices de consistência interna e resultados salutares. 

 Nos estudos de Vendramini, Silva e Dias (2009), com alunos de 

Psicologia e de Guimarães, Santos e Kataota (2010), com estudantes de Ciências 

Agrárias. No primeiro os estudantes expressaram uma atitude ligeiramente negativa, 

enquanto no segundo, “timidamente positiva”.  

 Nos estudos internacionais, Nolan, Behan e Hecker (2011) revisaram 

literatura de quinze instrumentos de pesquisa que avaliam as atitudes de estudantes em 

relação à estatística, dentre elas, a SATS-28, usada neste artigo corrente. Os resultados 

confirmam que a avaliação válida e confiável das atitudes dos estudantes em relação a 

estatística é uma ferramenta importante para prever o desempenho acadêmico, 

permitindo que os educadores identifiquem e ajudem aqueles cuja as atitudes negativas 

podem levar a um desempenho abaixo do ideal. O estudo de Zimprich (2012), por sua 

vez, inqueriu 346 estudantes de psicologia suíços, utilizando a Survey of Attitudes Toward 

Statistics (SATS), onde os resultados demonstraram a importância do sentimento dos 

alunos e opiniões estatísticas, para além de competências variáveis. 
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Uma comparação dos trabalhos utilizando as diferentes escalas encontra-se 

resumido no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Uso das Escala de Atitudes em Relação à E statística (EAE) e Escala Survey Attitudes 

Toward Statistics (SATS) 
Autor e Ano  População e 

Local 
Método  Principais resultados  

Campos, 
J.A.D.B; Bonafé, 
F.S.S; Dovigo, 
L.N; Maroco, J. 

2013. 

253 alunos de 
graduação de 

Ciências 
Farmaceuticas 

UNESP-SP 

 EAE. A EAE apresentou estrutura bidimensional: Auto conceito 
positivo α= 0,938. Auto conceito negativo α= 0,878  

Turik, C.; Viali, 
L.; Moraes, 
J.F.D. 2013. 

360 alunos de 
graduação de 
Universidade 
privada Rio 

Grande do Sul  

EAE   Alunos que acham que exista pouca aplicação da estatística 
em problemas reais, 52,22% dos alunos não veem uma 
contribuição prática do aprendizado da estatística. Em 
relação ao desempenho na disciplina (24,44% fraco, 37,7% 
regular, 78% bom)  

Silva, E.P. 2014. 210 alunos de 
graduação de 
UnB- Brasilia 

EAE. As respostas dadas foram analisadas através da Teoria de 
Resposta ao Item. As variáveis; diferentes áreas de estudo, 
percepção de desempenho e cursar ou não a disciplina pela 
primeira vez, mostraram influenciar no nível de atitudes em 
relação à estatística. α = 0,95 

Costa, F.J; 
Lopes Junior, 
E.P; Lemos, 
A.Q; Lobo, 

R.J.S. 2011. 

169 alunos de 
graduação de 

Fortaleza e 
Juazeiro do 

Norte Ceará. 

escala 
própria 

baseada 
em EAE 

 Escala ficou com 4 dimensões e com um total de 18 itens, 
Necessidade de Métodos quantitativos, α = 0,872. Auto 
confiança em métodos quantitativos, α = 0,865. Impacto 
profissional e educacional, α = 0,897 e Dificuldade dos 
Métodos Quantitativos, α = 0,6741. 

Guimarães, U.V; 
Santos, V.S; 

Kataoka, V.Y. 
2010. 

98 alunos de 
graduação 
Ciências 
Agrárias 

Universidade 
Federal de 

Sergipe 

EAE. De uma maneira geral, os alunos afirmam que gostam da 
Estatística, no entanto, não é a matéria mais interessante 
para eles, sendo o perfil atitudinal desses alunos 
considerado como "timidamente" positivo. α = 0,932. 

Zimprich, D. 
2012. 

346 alunos de 
psicologia da 
Universidade 
de Zurique.  

SATS  Resultado 4 fatores ; Afeto α=0,84 , Competência Cognitiva 
α=0,81, Valor α=0,84 e Dificuldade α=0,75  
matemáticas e gênero foram preditores de atitude dos alunos 
à estatística. 

Fonte:elaboração própria.   
 

Analisando as características de cada escala, optou-se por utilizar, neste artigo, a 

escala SATS em sua versão para língua portuguesa, validada por Vendramini (2011). 

Considerou-se que a SATS em comparação à EAE possui fatores de análise que 

permitem não apenas avaliar a assertividade do aluno em relação à disciplina, mas 

também o que o estudante considera sobre o seu desempenho e sobre a importância da 

estatística para sua vida acadêmica e profissional. 
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3 . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para atender aos objetivos deste estudo, foi realizada uma pesquisa de 

natureza quantitativa. Mediante uma amostra não probabilística, por conveniência, 

participaram da amostra um total 204 pessoas, sendo, 100 estudantes de uma 

universidade privada e 104 estudantes de uma universidade pública, ambas localizadas 

na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Todos os estudantes que participaram da 

amostra já haviam concluído a disciplina de Estatística.  

O questionário utilizado foi a escala Survey Attitudes Toward Statistics 

(SATS), proposto por Schau et tal (1995), e validada para língua portuguesa por 

Vendramini et tal, (2011). A escala contem 28 itens em 4 dimensões de atitudes 

mensuradas: afeto, competência cognitiva, valor e dificuldade. É acompanhada de uma 

escala Likert de 7 pontos que vai desde “discordo fortemente” (1 ponto) até “Concordo 

fortemente” (7 pontos). Junto à escala foi aplicado um questionário com perguntas de 

cunho socio-demográfico, como idade, gênero e renda média, para que se conhecesse o 

perfil da amostra coletada. 

Os questionários foram aplicados entre os meses de outubro e novembro de 

2015. A escala foi autoadministrada pelos estudantes depois de fornecidas as 

informações sobre a natureza da pesquisa, orientações para preenchimento do 

questionário e do consentimento. O tempo de aplicação variou entre 15 e 30 minutos e os 

dados foram processados com o auxílio do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0.  

Para analisar as propriedades psicométricas do instrumento, se utilizou a 

Análise Fatorial Exploratória (AFE). Posteriormente, se realizou comparações de medias 

entre as dimensões e as variáveis sócio-demográficas de interesse, através da Análises 

de Variâncias (ANOVA). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Caracterização da amostra: Considerando a amostra total, os participantes 

da universidade pública correspondem a 50,98%, enquanto os alunos da universidade 

privada representam 49,02%, em uma diferença pouco significativa. A amostra também 

se divide quase e quitativamente entre sexos, onde 52,57% são mulheres e 47,43% são 

homens, conferindo resultados de sub-amostras bastante semelhantes. 
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A tabela 1 mostra os resultados da AFE (nas notas são detalhados os 

métodos de extração e rotação dos fatores, assim como os critérios utilizados para a 

extração dos fatores e o tratamento dos valores ausentes).  

 

Tabela 1 - Análise Fatorial Exploratória: Fatores Resultantes,  Variância Explicada, 
Confiabilidade e Alpha de Cronbach. 

 
Ítens Componentes de Cada Fator  1 2 3 

Fator 1. Desvalorização da Estatística (*)     
A estatística não tem nenhuma utilidade fora do meu trabalho 0,811   

As conclusões obtidas na estatística dificilmente serão usadas 
na vida cotidiana 

0,807   

A estatística é irrelevante na minha vida 0,769   

Acho que estatística não é realmente útil na maioria das 
profissões 

0,677   

Não vou aplicar estatística em minha profissão 0,654   

Fator 2.  Competência Cognitiva     

Entendo o que as equações estatísticas querem dizer  0,800  
É fácil entender fórmulas de estatística  0,755  

Acho que consigo aprender estatística  0,707  
Fator 3.  Sentimentos negativos com relação à Estatística (*)     

Me sinto inseguro quando estudo estatística   0,650 
Para aprender estatística é necessário ter muita disciplina de 
estudo 

  0,629 

Tenho dificuldade de entender estatística devido à minha 
maneira de raciocinar 

  0,582 

Fico frustrado com meus resultados nas provas de estatística   0,527 
Variância Explicada (total: 58,68) por fator 25,80 19,13 13,75 

Alpha de Cronbach por fator 0,822 0,719 0,578 
Fonte : Elaboração própria 
Notas: 
Método de Extração utilizado para AFE foi Componentes Principais 
Método de Rotação utilizado para AFE foi Varimax 
AFE pode ser realizado dado que Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0,845) e a prova de Esfericidade de Bartlett 
foi significativa ao nível de 5% (x2 = 1056,082; p≤ 0,001). 
Critérios adotados para AFE: a) Comunalidade extraída dos itens maior ou igual a 0,5; b) carga fatorial 
maior ou igual a 0,5; c) carga cruzada inferior a 0,4. (HAIR et al, 2009). 
Valores ausentes (0,5%) foram substituídos pela média da serie. 
(*) Fatores compostos por itens reversos 
 

A escala resultante apresenta uma estrutura diferente da escala SATS e 

ficou composta por 12 itens divididos em 3 construtos. O primeiro, desvalorização da 

estatística, explicando o 25,80% da variância está formado por afirmações, tais como: 

“Acho que estatística não é realmente útil na maioria das profissões” ou “A estatística é 
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irrelevante na minha vida”, dando a ideia que esta matéria não tem utilidade, nem na vida 

profissional, nem no cotidiano do indivíduo. O segundo construto, Competência Cognitiva, 

que explica 19,13% da variância, está construído por itens como “Entendo o que as 

equações estatísticas querem dizer” ou “É fácil entender formulas de estatística”, 

indicando uma autoconfiança com relação a disciplina e o terceiro e último construto, que 

explica 13,75% da variância, refere-se aos sentimentos negativos com relação à 

estatística, frustração, inseguridade, falta de disciplina para com relação à estatística. 

O teste ANOVA mostra que não existem diferenças significativas entre 

gêneros, com relação aos construtos competência cognitiva (F=0,773 p=0,380) e 

sentimentos negativos (F=0,576 p=0,449), entretanto existem diferenças com relação à 

desvalorização da estatística (F=10,710 p= 0,00), sendo a média dos homens 

significativamente maior que as das mulheres. 

No caso das comparações entre instituições públicas e privadas, não 

existem diferenças significativas com relação à desvalorização da estatística (F=0,455 

p=0,501), porém, existem diferenças com relação à competência cognitiva (F=5,297 

p=0,022) e os sentimentos negativos (F=13,688 p=0,00), a média da universidade privada 

é significativamente maior nos dois casos. 

Quanto aos resultados da escala para o grupo todo, 80,9% dos 

respondentes assinalaram valores maiores que a média de 4 pontos da escala (ME=5,30, 

DP=1,26), para o construto de desvalorização indicando com isso alta desvalorização. 

Para o construto competência cognitiva, 72,1% dos entrevistados declararam valores 

maiores que a média da escala (ME=4,76, DP=1,23) e 54,9% apontaram valores maiores 

que a média da escala para o construto sentimentos negativos (ME=3,98, DP=1,12).  

 

5. CONCLUSÕES 

 

Partindo da base que a estatística é uma disciplina que desenvolve 

competências que estão sendo cada vez mais exigidas no mundo laboral e no cotidiano 

de nossas vidas ─ mais ainda no caso de futuros gestores ─ o objetivo desta pesquisa foi 

o de conhecer atitude à estatística, dos alunos de administração, de instituições públicas 

e privadas, em suas diferentes dimensões. 

Os resultados mostraram que esta atitude está formada por 3 construtos que 

denominamos desvalorização da estatística, competência cognitiva e sentimentos 

negativos com relação a estatística, sendo o primeiro o que obteve médias mais elevadas 

e apresentou diferenças significativas entre homens e mulheres, não sendo assim entre 

entidades públicas e privadas. 
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Deste modo, apesar da importância que a estatística tem, tanto no dia a dia, 

como no âmbito laboral, os alunos de administração, e principalmente os homens (que 

apresentam médias mais elevadas nesse construto) não visualizam dessa forma e 

consideram que a estatística não é relevante nas suas vidas e pouco o nada aplicaram 

dela em sua profissão. 

Os resultados mostram-se interessantes, na medida em que quando se 

discute a atitude à estatística nos alunos, a preocupação maior é com os aspectos 

relacionados à “mathemaphobia” e as dificuldades que os alunos apresentam com relação 

à disciplina. Entretanto os construtos que estariam mais associados a esses aspectos, 

competência cognitiva e sentimentos negativos com relação a disciplina, apresentaram 

média menores, não apresentando diferenças significativas por gênero e sendo maiores 

para as faculdades particulares. 

Os resultados são discutidos à luz do planejamento da disciplina estatística. 

Diagnósticos como os resultados aqui obtidos podem vir a contribuir na discussão sobre 

como a disciplina de estatística deve ser ensinada para os alunos de administração. A 

título de exemplo pode se pensar na utilização mínima dos aspectos matemáticos 

apresentando de exemplos próprios da área de atuação dos estudantes. A realização de 

pesquisas e/ou trabalhos conjuntos com outras disciplinas, além do uso de pacotes 

estatísticos, podem ser implementados como estratégias de ensino. O que é necessário é 

apresentar uma disciplina com conteúdo reduzido de matemática e aplicações práticas 

onde o aluno possa perceber as diversas utilizações da estatística em seu campo 

profissional. 

Os resultados deste trabalho mostram que ainda tem muita coisa para fazer 

no que diz respeito ao ensino da estatística nas ciências sociais. Contudo, dadas as 

limitações da pesquisa, a base de amostragem probabilística, limitada a estudantes de 

administração, os resultados do estudo, não são claramente generalizáveis a todos os 

estudantes. Segue disto a recomendação da realização de outras amostragens, para 

outras áreas das ciências sociais e aplicadas (inclusive em diferentes contextos 

geográficos) e procedimentos preferencialmente probabilísticos.  
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