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RESUMO

Não é muito incomum o relato de preocupações e sensação de dificuldades vindo de estudantes de diversos cursos de áreas de Humanas ou 
Saúde em relação a disciplina curricular denominada Estatística. Algumas vezes são encontradas inclusive ironizações, uma vez que a presença da 
disciplina é altamente questionada em cursos que não são de Exatas. Todavia, ela é de caráter obrigatório no Ensino Superior, inclusive em 
Psicologia, foco do presente trabalho. As Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs) indicam que sua presença no curso está pautada no objetivo de 
utilização de recursos da matemática, estatística, e informática, para análise e apresentação de dados e preparação de atividades profissionais. 
Além disso, em outras disciplinas, principalmente ligadas à Avaliação Psicológica com uso de testes, e voltadas aos trabalhos de conclusão de 
curso, a base estatística é fundamental. Mesmo assim, trata-se de uma disciplina carregada de sentimentos negativos, como medo, ansiedade, 
rejeição, por parte dos discentes, os quais podem sentir-se desmotivados em consequência a esta atitude negativa. Foi objetivo deste estudo a 
realização de atividades interdisciplinares entre a disciplina de Estatística Básica para o curso de Psicologia e o Programa de Iniciação Científica 
(PIC), de modo a investigar se os alunos os quais participaram de palestras ilustrativas apresentariam atitudes mais positivas, e/ou maior 
motivação para aprender, em comparação a dados coletados previamente, em alunos do mesmo curso os quais não passaram por intervenção. 
Participaram do estudo 319 alunos de um Centro Universitário particular de uma cidade do Interior de Minas Gerais, divididos em dois grupos: 
Grupo A, composto por 136 alunos do semestre 2015.2 e Grupo B, formado por 183 alunos do semestre 2016.1, os quais passaram pela 
intervenção. Pertenciam ao Grupo A 99 mulheres (72,8%) e 37 homens (27,2%), com idades entre 17 e 51 anos (M = 23,30; DP = 7,40), enquanto 
o Grupo B apresentou 152 mulheres (83,1%) e 30 homens (16,5%), sendo que uma pessoa deixou em branco esta questão. Os alunos 
responderam a um questionário global de caracterização da amostra, à Escala de Atitude em Relação à Estatística (EAEE) e a Escala de Motivação 
para Aprender para Universitários (EMA-U). Os alunos de 2016.1 foram recebidos no início do semestre com uma palestra promovida pelo PIC, 
chamada “Estatística e Psicologia”, na qual o professor palestrante demonstrou as convergências entre disciplinas, e, sem o uso de fórmulas, 
apresentou os conceitos mais usados em artigos nacionais. Após algumas semanas, antes da primeira avaliação, os alunos do PIC exibiram dois 
estudos envolvendo temas de interesse Psicológico (e não matemático), mostrando que os autores somente puderam realizar considerações e 
conclusões, e defender seus pontos de vista, com o uso da Estatística. Após esta segunda atividade, foram respondidos os questionários. O Grupo 
A apresentou média de pontuação de 33,03 na EAEE, Moda igual a 30 e Mediana 33 (DP = 11,20) e quanto à EMA-U, a média foi de 57,08 pontos, 
Moda igual a 50 e Mediana 56 (DP = 10,61). O Grupo B apresentou média de 32,39 pontos na EAEE, com mediana igual a 32,50 e múltiplas modas, 
com a menor igual a 38 (DP = 11,18), enquanto na EMA-U foram determinadas média igual a 56,36, mediana igual a 55 e Modas múltiplas iguais a 
53 e 55 (DP = 11,68). Por meio do Teste T One Sample, foi possível verificar que as diferenças entre as médias apresentadas pelos Grupos não 
foram consideradas estatisticamente significativas, e podem ser atribuídas ao acaso. Discute-se que somente a apresentação das possibilidades 
de utilização da Estatística em conjunto à Psicologia possa não ter sido fator de magnitude suficiente forte para diminuir a ansiedade e os 
estigmas direcionados à disciplina. Sugere-se que possam ser trabalhados nos estudantes aspectos afetivos em relação à matéria, ao longo de sua 
apresentação, a fim de melhorar a atitude do aluno frente ao conteúdo, e motivá-lo ao
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