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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de dados levantados por meio de um
questionário, aplicado a uma turma da 3ª Série de um Colégio Estadual, localizado na cidade de Aracaju, no estado de
Sergipe. O entendimento de estágio foi definido a partir de autores como Pimenta e Lima (2005), Lopes, Traldi e
Ferreira (2015). O questionário, composto por dezesseis questões, foi aplicado a vinte alunos da referida série, no
último dia de observação. Obtivemos uma riqueza de dados nesta pesquisa, passíveis de análise mais aprofundada e
que nos direcionam em nossa formação, revelando o quanto o estágio é um importante momento desta formação
docente bem como um espaço para desenvolvimento de pesquisas que favorecem importantes reflexões relacionadas
à profissão docente.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Pesquisa em Campo. Questionário.

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo presentar un conjunto de datos realizados por medio de un
cuestionario, aplicado a una clase de la 3ª Serie del Colégio Estadual, localizado em la ciudad de Aracaju em el estado
de Sergipe. El análisis de las prácticas se definió a partir de autores como Pimenta e Lima (2005) y Lopes, Traldi y
Ferreira (2015). El cuestionario compuesto por dieciséis elementos, fue aplicado a veinte alumnos en el último día de
actividades. Hemos obtenido una riqueza de datos en esta investigación, pasibles de análisis más profundizados y que
nos orientan en nuestra formación, revelando cuánto el estadio es un importante momento de esta formación docente
así como un espacio para el desarrollo de investigaciones que favorecen importantes reflexiones relacionadas a la
profesión docente.

PALABRAS CLAVE: Práctica. Búsqueda en Campo. Cuestionario.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é uma atividade que proporciona aos estudantes de licenciatura o contato com o ambiente
escolar sob perspectiva de futuro campo de trabalho, visando à experiência de práticas da profissão docente enquanto
preparação para seu efetivo exercício. É um momento em que se desenvolve não apenas conhecimentos e
habilidades, mas, especialmente, importantes reflexões a respeito dessas práticas.
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Tal importância é reconhecida pela Universidade Federal de Sergipe e devidamente expressa na Resolução n°
153/2009. Nesta, consta que a referida atividade acadêmica promove a oportunidade de inserção na realidade social
do campo de trabalho da profissão docente, e assim, possibilita a formação de uma consciência crítica, além de
viabilizar a integração de conhecimentos para desenvolver competências técnico-científicas, dentre outros aspectos
que fundamentam a importância do estágio na formação docente (SERGIPE, 2009).

De acordo com Lopes, Traldi e Ferreira (2015, p.7-8),

A construção da identidade profissional é fortemente influenciada pelas experiências
vivenciadas neste campo do conhecimento. Dessa forma, o estágio supervisionado é um
espaço fundamental nos cursos de formação inicial de professores, por oportunizar aos
estudantes ampliar suas ideias e seus conceitos sobre a profissão docente a partir de
observações e práticas [...].

Assim, os estagiários não devem ser concebidos como meros observadores externos das práticas em instituições de
ensino. Além disso, o estágio supervisionado não deve ser concebido restritamente como uma atividade prática. Ele é
um campo de conhecimento no qual também se desenvolvem atividades de pesquisa e, portanto, se valoriza a
experiência e reflexões a respeito desta. (PIMENTA; LIMA, 2005).

Com ênfase nesse aspecto, após duas semanas de observação em uma das turmas da instituição de ensino que nos
cedeu espaço para a realização de nosso estágio, efetuamos levantamento de dados através de um questionário
composto por questões referentes a comportamento próprio em sala de aula, relação do aluno respondente com a
Matemática e aspectos de sua aprendizagem matemática. Tais itens, em sua maioria, corresponderam a questões
abertas, ou seja, sem categorias preestabelecidas, permitindo respostas livres e emissão de opiniões. Já a
observação foi de forma não participante, ou seja, em contato com a turma, porém nos limitando a observar e registrar
o que presenciávamos. (RODRIGUES, 2006).

Assim, no presente trabalho, nos propomos a apresentar um conjunto de dados levantados por meio de questionário,
que foi uma das técnicas de pesquisa que utilizamos durante o Estágio Supervisionado I do curso de licenciatura em
Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no período 2016/2. Após a realização de leituras e discussões
sobre conceitos e concepções iniciais a respeito dessa fase da formação docente, fomos conduzidas à realização de
atividades de observação em uma instituição escolar da educação básica, por sua vez, representante de nosso campo
de trabalho para docência. A instituição escolhida foi um Colégio Estadual de Sergipe, localizado em Aracaju/SE. A
série selecionada foi a 3ª série do ensino médio regular, turma C. A aplicação do questionário ocorreu no último dia de
observação e somente na turma observada. O questionário foi desenvolvido por nossa professora supervisora de
estágio com a finalidade de obtermos dados sobre o comportamento em sala não apenas a partir da técnica de
observação, a relação do aluno com a matemática e aspectos relacionados à aprendizagem matemática conforme
percepção do próprio aluno.

2. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO

O Colégio Estadual, localizado em Aracaju, nosso campo do estágio, foi fundado em 1970 com denominação que
durou até 2016, quando houve alteração de seu nome a partir de decreto assinado pelo governador do Estado de
Sergipe para mudança de nomes de escolas que homenageavam ex-presidentes da ditadura. O decreto assinado
decorreu de orientação presente no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade[i].

Atualmente, o Colégio possui 22 salas de aula e, no período de nosso estágio, estava com 1753 alunos
matriculados[ii] (173 no fundamental maior, 250 no ensino médio convencional e 1330 no ensino médio inovador).
Para o ensino médio, nível de ensino em que realizamos nosso estágio, o percentual de alunos no turno noturno
nessa instituição está abaixo da média nacional. Segundo o Censo Escolar de 2016, temos 22,4% dos alunos
matriculados no ensino médio estudando no período noturno. (BRASIL, 2017, p. 18).

Em relação à estrutura do Colégio, este possui uma diretoria, um mini auditório, uma secretaria, uma sala de
coordenação pedagógica com aparelhos de som, Datashow e impressoras, uma sala de professores, uma biblioteca,
um laboratório de informática, dentre outras dependências e equipamentos.
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A equipe diretiva do Colégio é composta por 1 diretora, 3 coordenadores e 1 secretária. O Comitê Pedagógico possui
ao todo 10 funcionários. Além disso, o Colégio dispõe de 124 professores, 7 agentes administrativos e 9 funcionários
como pessoal de apoio.

3. ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS

a. PERFIL DA TURMA

Segundo Etcheverria e Felicetti (2016), para que a experiência de estágio e, mais especificamente, a observação em
campo tenham validade, é importante dispor de um instrumento amplo e direcionador (organizado e com
questionamentos sobre estrutura, organização da escola, recursos, etc). Seguindo essa linha, adotamos como
instrumento de pesquisa um questionário. Neste caso, tal instrumento teve aplicação direta, ou seja, distribuímos aos
alunos da turma observada para que eles respondessem. Assim, realizamos a coleta de dados de maneira ampla e
direcionada.

Aplicamos o questionário, composto por dezesseis questões, no último dia de observação. As questões eram frases
incompletas que conduziam principalmente à obtenção de informações relacionadas à aprendizagem matemática dos
alunos da 3ª série C. Antes dos itens havia um campo de citação de dados como idade e sexo que nos permitiu obter
a seguinte caracterização da turma.

Do total de 20 alunos que responderam o questionário, 75% possuíam idade entre 18 e 20 anos, e 50% dos
respondentes indicaram ser de sexo feminino, enquanto 45%, masculino. Um dos participantes não informou se era de
sexo masculino ou feminino.

Com o primeiro item do questionário, obtivemos outro aspecto relevante que ajuda a descrever o perfil da turma:
repetência. 25% informaram ser repetentes, contudo 80% deles não eram repetentes da série em que se encontravam
(3ª série do ensino médio). Dos que informaram ser repetentes, apenas um foi decorrente de reprovação em
matemática, os demais foram em português, física e um deles foi por motivo de desistência.

Quanto ao ingresso na instituição, 35% dos alunos que responderam o questionário informaram que iniciaram seus
estudos naquele Colégio Estadual já na 3ª série do ensino médio, inclusive os quatro alunos que informaram ser
repetentes na série em curso. Outros 30% informaram que estavam estudando na instituição desde a 1ª série, ou seja,
estudaram todo o ensino médio naquele Colégio.

Em relação a aspectos comportamentais, por meio das observações das aulas, notamos que os alunos ficavam
atentos às explicações, porém alguns se dispersavam empreendendo conversas paralelas à aula. Essa característica
também foi apontada pelos próprios alunos em suas respostas a um dos itens do questionário aplicado, tal qual
apresentaremos a seguir.

a. ASPECTOS SOBRE A APRENDIZAGEM DO ALUNO E SUA RELAÇÃO COM A MATEMÁTICA

Quanto aos itens relacionados diretamente à disciplina matemática, o primeiro deles tratou do comportamento durante
as aulas com as seguintes opções: atento, conversador, brincalhão e vivo dormindo. Assim, 60% informaram ficar
atentos durante as aulas de matemática, enquanto 10% consideraram-se tanto atentos quanto brincalhões e outros
10%, assumiram ser apenas conversadores. Confirmando, assim, o que havíamos notado durante as observações.
Poderíamos inferir que isso se deve à possibilidade desses alunos terem jornada dupla (trabalho/estudos). Contudo,

Diferentemente do que se afirma no senso comum, um percentual relevante (40%) desses
estudantes [do período noturno, sob perspectiva nacional] não trabalha. [...]

Nas décadas de 80 e 90, quando as matrículas nesse turno representavam mais da
metade do total, o Ensino Médio noturno cumpriu papel fundamental na democratização do
acesso à essa etapa de ensino, atendendo prioritariamente jovens trabalhadores. Com a
progressiva redução da distorção idade-série no Ensino Fundamental, os estudantes
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passaram a ingressar no Ensino Médio mais jovens e, por ainda não estarem no mercado
de trabalho em muitos casos, sem a necessidade de estudar à noite.

Hoje, a participação do turno da noite no volume total de matrículas é bastante inferior, mas
ainda relevante e se deve, em parte, à falta de estrutura das redes para atender durante o
período diurno à demanda de vagas no Ensino Médio.

O problema é que, se por um lado, o noturno ainda cumpre a função de garantir aos jovens
das camadas mais vulneráveis o direito à educação, por outro, pelo seu caráter mais
precário [defasagem na idade-série dos estudantes, dupla jornada da maioria, alta
rotatividade de professores, horário reduzido, prestação de serviços como limpeza
diferente do período diurno], acaba por contribuir para reprodução das desigualdades ao
oferecer um ensino menos qualificado. (INSTITUTO UNIBANCO, 2016, p. 3-4)

Ainda em relação às aulas de matemática, 50% afirmaram que gostariam que tais aulas fossem mais fáceis (25%) ou
mais dinâmicas (20%) e mais 5% correspondente às respostas que relacionaram ambos adjetivos ao mesmo tempo.
Em contrapartida, 10% disseram que gostariam que essas aulas fossem mais difíceis. Um dos alunos (5%) afirmou
que gostaria que fossem mais longas e outro (5%) que elas não existissem.

Em pesquisa realizada em 2016 pelo programa do Instituto Inspirare denominado Porvir[iii], sobre o que os jovens
pensam da escola e como gostariam que ela fosse, 36% manifestaram interesse por atividades práticas ou resolução
de problemas e 27% por tecnologias. Dessa pesquisa, participaram mais de 130 mil estudantes na faixa de 13 a 21
anos de idade. O estudo foi relacionado às aulas em geral, mas percebe-se que a expectativa se aproxima da
manifestada pelos estudantes da turma na qual aplicamos o questionário voltado à matemática. Segundo essa
pesquisa do Porvir, “[...] [os jovens] sentem falta de metodologias e oportunidades de aprendizagem que extrapolem o
modelo tradicional de aula expositiva e ofereçam uma formação mais abrangente”. (INSTITUTO INSPIRARE, 2016,
p.73)

Com outra questão de nosso instrumento de pesquisa, obtivemos que 50% dos alunos relataram que a associação
que fazem quando pensam em matemática é a números, cálculos/contas e/ou problemas. Os demais associam à
chatice, reprovação, lógica, dinheiro, dificuldade, cotidiano, contabilidade, complicação, mas também à “coisa boa”.
Associações naturais tendo em vista que a memória, segundo Izquierdo (1989, p.89) “é o armazenamento e evocação
de informação adquirida através de experiências [...]”.

Quanto à questão que diz “Os conteúdos de matemática que eu lembro são...”, 15% completaram a frase com um
complemento do tipo adjetivo ou locução adjetiva, a saber: “importantes”, “básicos”, “fundamentais para o resto da
vida”. Por outro lado, 70% especificaram conteúdos (“juros”, “funções”, “porcentagem”). Os outros 15%
complementaram a frase, mas considerando a interpretação de que deveriam relacionar conteúdos, por exemplo,
escreveram “não lembro logo de cara”, “alguns” e “nenhum”. Dentre aqueles que citaram conteúdos matemáticos, 50%
citaram conteúdos de matemática financeira (porcentagem, juros), ou seja, assuntos correspondentes à unidade em
andamento.

Na questão seguinte, que também tratava de conteúdos, porém os estudados na série que estava sendo cursada,
45% relacionaram no máximo três conteúdos sendo que mais da metade destes citaram os conteúdos da unidade em
andamento. Outros 40% complementaram a frase apenas com adjetivos (“bons”, “complicados”, “necessários”, dentre
outros) sem enumerar conteúdos, enquanto 10% afirmaram não lembrar, fazendo referência aos conteúdos e não
apenas com a intenção de completar a frase. E 5% não responderam essa questão.

Ainda sobre conteúdos, havia a questão: “A cada ano que estudo Matemática, os conteúdos são para mim...”. A esta
questão, 30% responderam que, a cada ano, os conteúdos matemáticos ficam mais difíceis, 20% disseram que ficam
mais interessantes e os outros 50% se dividiram entre “tranquilos”, “surpreendentes”, “complexos”, “irritantes”, etc. Um
dos alunos adjetivou como não apenas “difíceis”, mas também “bons”. Segundo a pesquisa do Porvir (INSTITUTO
INSPIRARE, 2016, p.53), “[...] à medida que os jovens ficam mais maduros [...], perdem o interesse pela matemática
[...]”. Podemos nos questionar se haveria alguma relação entre essa perda de interesse e o maior percentual
resultante nesta questão de nossa pesquisa, sem, obviamente, desconsiderarmos outros fatores.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/pesquisa_no_estagio_coleta_de_dados_por_meio_de_um_questionario_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Em relação à aprender matemática, 50% dos alunos consideram essa aprendizagem como “fundamental”, “essencial”,
“importante”. Considerando a pesquisa do Porvir, essa consideração também esteve presente nos resultados obtidos
pelo programa: “Eles [os jovens estudantes] entendem que a matemática é muito importante e tem o potencial de
fazê-los aprender mais”. (INSTITUTO INSPIRARE, 2016, p.74)

Em nosso questionário, essa visão quanto à importância e necessidade de estudar matemática foi manifestada
também na questão introduzida da seguinte forma: “Eu gosto de estudar Matemática por que...”. Foram cerca de 53%,
os que ressaltaram a necessidade e importância de estudar essa disciplina. Outros 21% declararam que gostam
porque “aprende a gastar menos”, “fica atenta nas contas”. Ou seja, preocupações relacionadas às finanças pessoais,
respostas relacionadas ao conteúdo em andamento, mas que também possuem ligação com a visão de necessidade
e importância.

Em relação ao comportamento de estudar os conteúdos de matemática, tivemos uma questão que foi respondida da
seguinte forma: 25% informaram que realizam seus estudos apenas quando estão na escola e outros 25%, apenas
quando havia prova. Outros 20% disseram que estudam tais conteúdos somente quando necessário. No Brasil, essa
prática é comum para as disciplinas escolares em geral. Há, inclusive, pesquisa feita por instituições internacionais
que apontam que no Brasil, os jovens dedicam poucas horas do dia ao estudo.[iv]

A questão seguinte solicitou que os estudantes informassem a melhor maneira de aprender conteúdos matemáticos. A
esta questão, 30% direcionaram a melhor maneira a si próprio, ou seja, afirmaram que isso ocorre quando prestam
atenção, quando participam, quando querem, quando praticam. Outros 30% disseram que a melhor maneira é quando
há dinâmicas e atividades e 20% afirmaram que a melhor maneira é quando o professor explica ou mesmo quando,
segundo 15% deles, há uma boa relação entre o professor e os alunos.

Um dos alunos, aquele que informou odiar matemática e que seus conteúdos são “irritantes”, não respondeu as
últimas questões, dentre as quais, a que trata das dificuldades. Para esta questão sobre dificuldades, além do aluno
mencionado, outro também não apresentou resposta. A questão foi: “Sempre tenho dificuldade em aprender
matemática quando o assunto é...”. Para essa questão, 60% completou citando algum conteúdo ou operação
(“divisão”, “fração”, “equação”, “trigonometria”, “números decimais”, “log”), ao passo que 30% inseriu um complemento
à frase do tipo: “ruim”, “complicado”, “difícil”, “não tenho se dificuldade se bem explicado”.

Para tirar dúvidas sobre conteúdos matemáticos para os quais tenham dificuldades, 45% dos alunos que responderam
o questionário informaram que recorrem ao professor sendo que 1/3 destes procuram por outra pessoa ou por vídeo
aulas. 25% recorrem apenas a vídeo-aulas ou realizam pesquisas na internet, livros ou, então, consultam o próprio
caderno. Um dos alunos disse ficar calado e outro afirmou que desiste diante das dúvidas/dificuldades relacionados
aos conteúdos matemáticos. Vale ressaltar que “São mais recorrentes nesse turno [noturno] estudantes cujas mães
nunca estudaram ou que sequer completaram os anos iniciais do Ensino Fundamental.” (INSTITUTO UNIBANCO,
2016, p. 3)

Para o último item, pelo qual procuramos saber quem sempre orienta-os a tirarem dúvidas que tenham em
matemática, 65% responderam que é o (a) professor(a). Os demais citaram familiares ou amigos e um não apresentou
resposta.

Resumidamente, considerando a maioria das respostas a cada item do questionário aplicado, na turma observada
concentravam-se alunos com idades acima da idade regular para aquela série. Eles procuravam ficar atentos às aulas
de matemática e afirmaram que gostariam que as aulas dessa disciplina fossem mais fáceis, mais dinâmicas.
Geralmente associam a Matemática a números, cálculos, contas, problemas e os conteúdos que relataram como
sendo os que se recordam são justamente os relacionados a assuntos mais recentes (referentes à Matemática
Financeira, conteúdo da unidade que estava em andamento) ou conteúdos básicos como operações.

Na opinião deles, os conteúdos de matemática ficam mais difíceis a cada ano. Mas consideram ser necessário
aprender matemática. Sobre uma possível justificativa para gostar de estudar essa disciplina, esse mesmo adjetivo foi
usado: necessário.

Costumam estudar os conteúdos apenas no ambiente escolar e, geralmente, quando está próximo à data programada
para a prova. Acreditam que a melhor maneira de aprender está ligada a si próprio, ou seja, à vontade, à atenção, à
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participação. As dificuldades de aprendizagem surgem da complexidade do conteúdo, conforme visão deles, bem
como de conteúdo específicos e básicos como, por exemplo, divisão, números decimais. Nos casos de dúvidas, o
professor tende a ser o refúgio da maioria. Ele também é quem mais orienta-os a desfazerem-se de suas dúvidas.

Além desses dados, consideramos apropriado ressaltar que não há formação continuada para os professores da
instituição e, nessa turma noturna, os alunos não dispõem de livros didáticos. São aspectos relevantes a uma análise
do conjunto de informações obtidas durante nosso estágio. E não apenas esses, mas também diversos outros
relacionados tanto à ação quanto à prática pedagógicas, ou seja, relacionadas a sujeitos e a instituição,
respectivamente, tal qual definiram Pimenta e Lima (2005/2006).

Esse conjunto de informações nos leva a novas indagações sejam relacionadas ao ensino de conteúdos básicos, já
que os alunos afirmam ter dificuldades com operações; sejam relacionadas a quantos deles trabalham ou já formaram
família. Fatores relacionados, por exemplo, ao fato de não estarem com idade regular para a série, de concentram o
estudo no momento em que se encontram na escola e procuram ser atentos nas aulas, considerando a atenção como
primordial à aprendizagem. Razões para revelarem ter dificuldades acreditando ser a vontade, a participação e a
própria atenção o caminho para aprender melhor o conteúdo.

Assim, trabalhamos a pesquisa no estágio de maneira a analisarmos o contexto onde nos inserimos, desenvolvermos
habilidades de pesquisador (observando, coletando dados, refletindo sobre tais dados, buscando compreendê-los)
percebendo o quanto a teoria pode fundamentar essa análise e, assim, unir-se à prática quebrando a ideia dicotômica
entre teoria e prática relacionada à formação docente e ao estágio (PIMENTA; LIMA, 2005/2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio é parte fundamental da formação docente. Com ele, além do contato com o campo, obtemos dados
importantes para o entendimento de questões relacionadas à aprendizagem, a qual é o foco dos profissionais da área
de ensino.

Nossa pesquisa ocorreu com uma turma do turno noturno, com alunos que, em sua maioria, afirmam estudar apenas
no ambiente escolar, que desejam aulas de matemática mais fáceis e dinâmicas; que citam assuntos mais recente, a
saber, assuntos da unidade sobre matemática financeira; consideram a matemática como fundamental, necessária e
importante; que recorrem ao professor quando sentem dificuldades na disciplina.

As respostas obtidas foram uma riqueza de dados em nossa pesquisa, passíveis de análise mais aprofundada e que
nos direcionam em nossa formação, revelando o quanto o estágio é um importante momento desta formação docente.
Além disso, os dados levantados mostram-se, também, substanciais àqueles que já lecionam, bem como a outros
profissionais da educação.
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