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RESUMO
 
No contexto da Educação Contemporânea, evidencia-se repensar a respeito da formação de professores e como os
saberes pedagógicos contribui para formação dos mesmos, desta forma, este artigo tem por objetivo apresentar os
pontos relevantes encontrados na iniciação da pesquisa de Mestrado de Ensino de Ciências e Matemática, sobre a
formação de professores de matemática e o que os mesmos pensam a respeito da estrutura curricular.  
 
PALAVRAS CHAVE
Formação de professores, estratégia de ensino e aprendizagem e práticas de ensino.
 
ABSTRACT
In the context of Contemporary Education, shows up rethink about the training of teachers and as pedagogical
knowledge contributes to formation of the same, this way, this article aims to present the relevant points found in the
initiation of Master Research Science Education and Mathematics, the training of mathematics teachers and what they
think about the curriculum.
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INTRODUÇÃO
A abordagem da temática da qual se refere o texto é de natureza descritiva e qualitativa, pois segundo as classificações
apresentadas por Cervo e Bervian (2005), uma pesquisa descritiva visa descrever as características da população em
estudo estabelecendo relações entre suas variáveis. Partindo da elaboração de um questionário[1], que visou
caracterizar os sujeitos da pesquisa (sexo, idade, atuação no magistério, semestre, outros), explorando suas
concepções através de perguntas específicas sobre a relação entre as disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura
em Matemática da Faculdade Ages (Faculdade privada) e ser um (bom) professor de Matemática.
O trabalho em questão é um recorte da pesquisa de Mestrado da elaboradora do questionário, justificando a importância
da validação do mesmo. A seriedade e o comprometimento na construção e validação das questões são de extrema
importância. Concordamos com Pagan (2009) sobre ser uma experiência enriquecedora construir um questionário na
pós-graduação. Principalmente por que levaremos esse aprendizado para nossas pesquisas e para outras pessoas.
As etapas da construção e validação do questionário estão descritas na metodologia, logo após mostraremos os
resultados e discussões, depois nossas considerações sobre o trabalho, as referências e ao final os anexos. A seguir
temos os objetivos da aplicação do questionário.
 
I-OBJETIVOS
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1.1-OBJETIVO GERAL:
• Verificar o que os discentes do curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Ages (Paripiranga-BA)

pensam sobre a relação entre as disciplinas pedagógicas e ser um (bom) professor de matemática.
1.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Construir um questionário (com poucas questões);
• Validar esse questionário (composto por uma questão latente, com seis itens);
• Aplicar o questionário a uma população semelhante à dos sujeitos da pesquisa;
• Interpretar e discutir as concepções dessa população;

 
II-METODOLOGIA
 

1. INSTRUMENTOS DE COLETA:
 
A pesquisa foi dividida em três etapas. Na Etapa 1, consistiu a montagem  de  um questionário baseado em escalas de
medidas conforme Hill e Hill (2000), onde as questões utilizavam uma escala do tipo Escala Likert, pretendendo registrar
o nível de concordância ou discordância com uma declaração dada. Na Etapa 2, a validação do questionário, a partir de
juízes; após uma reestruturação do questionário, e em seguida um teste piloto. Etapa 3 aplicação do questionário em
duas turmas da Faculdade Ages Paripiranga-BA.
 

1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE
Para instrumento de análise e classificação dos resultados nos baseamos no livro de Pereira (2004), Análise de dados
qualitativos, onde buscamos trabalhar com a análise fatorial e Hill e Hill (2000), Investigação por questionário, com a
interpretação de técnicas estatísticas. Para validação do questionário utilizamos o teste de Alpha Cronbach, através do
programa gratuito PSPP (programa de utilização de dados estatísticos).
 
III-RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1-RESULTADOS DA ETAPA 1

Validação dos Juízes:
 
A partir da apresentação da versão original do questionário (ANEXO I) aos juízes obtemos as seguintes considerações:
 
JUIZ 01 – Na pergunta latente deveria acrescentar: Qual sua opinião sobre a importância das disciplinas; Na E3 retirar o
tópico Faculdade Ages; Na E4 acrescentar “apenas das disciplinas exatas” e retirar “ dos conteúdos da área de
atuação.”; A E5 ficaria assim: Acredito que as disciplinas pedagógicas dão suporte vão servir para aperfeiçoar nos
ajudar na a prática didática-metodológica do no exercício do magistério; Na E15 acrescentaria: Quanto tempo? E ao
final retiraria: o questionário termina aqui.
 
JUIZ 02 – Observou que na E3 subentende-se que existem duas perguntas, os demais itens achou de acordo.
 
JUIZ 03 – Achou desnecessárias as questões E9 e E10; Achou prudente acrescentar o tempo de atuação no magistério
para quem já é professor.
 
JUIZ 04 – Colocou que as expressões do tipo: Não acredito e Sou contra, são muito fortes. Achou que as questões E1,
E4 e E6 são repetidas. Quanto aos demais itens concordou.
 
JUIZ 05 – Não concordou em colocar aspectos éticos, já que não passou pelo comitê de ética. Não achou interessante
colocar a palavra embaralhar no cabeçalho do texto, pois segundo ele não se trata de um baralho. Acha interessante
colocar de fato o tema da pesquisa no texto do cabeçalho. Não quis comentar sobre as questões seguintes, pois
segundo ele não está a par do que se trata a pesquisa.
 
3.2 RESULTADO DA ETAPA 2
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Validação do questionário através do teste piloto comentado:
 
A partir dos comentários dos juízes, reestruturou-se o questionário (ANEXO2).
O teste piloto (questionário) foi aplicado com oito alunos que apresentaram as seguintes considerações sobre o
questionário:
A1: O aluno respondeu que se sentiu confortável ao responder sobre as questões que falam de seu curso.
A2: A aluna descreveu que na visão dela as disciplinas obrigatórias são mais importantes que as pedagógicas.
A3: Ao responder o questionário a aluna descreveu se sentir a vontade, que as disciplinas pedagógicas estavam
ajudando a compreender como dar aula, como ser um bom professor.
A4: Ao meu olhar as questões desse questionário foram bastante livres, pois traziam muitas opções de assinalar, outra
consideração que faço e da forma livre que a pesquisadora nos deixou para responder as perguntas.
A5: Não sei se foi por que tive um ensino muito tradicional que só acho importante estudar as disciplinas obrigatórias e
de cálculo.
A6: Ao responder esse questionário como entrevistado me senti bastante confortável, pois trazia questionamentos sobre
o meu curso de matemática, de forma que para responder mesmo sendo questões objetivas me conduziram a pensar
muito.
A7: Para responder o questionário eu me senti bastante a vontade como aluna, pois respondi o mesmo de forma livre,
mesmo sendo perguntas diretas, e observei uma boa relevância dos questionamentos.
A8: As questões que foram feitas me conduziram a pensar sobre o olhar que tenho sobre as disciplinas pedagógicas e
obrigatórias.
3.3-RESULTADO DA ETAPA 3
Aplicações dos Questionários:
 A pesquisa foi realizada com 17 discentes (uma população pequena, pois a intenção aqui é apenas validar o
questionário) da Faculdade Ages através do questionário com alunos do 4º e 5º período do calendário Noturno. Os
acadêmicos responderam os questionários de maneira voluntária e tranqüila. Nessa etapa trazemos os resultados
(utilizamos o PSPP) das análises das freqüências, tabelas de contingência, o teste de alpha cornbach e a análise
fatorial.
Traçando o perfil da população pesquisada, podemos inferir das tabelas de frequência e dos gráficos abaixo, onze
pessoas que participaram da pesquisa são do sexo feminino (64,71%) e seis do sexo masculino. Também podemos
verificar que a maioria da população está cursando o 4º período (76,47%). Atuam no magistério apenas três discentes.
Quanto à idade varia: 17 anos (01), 18 anos (03), 19 anos (04), 20 anos (02), 21 anos (01), 22 anos (01), 23 anos (01),
25 anos (03) e 42 anos (01).
Na primeira análise do teste do alpha cronbanch pudemos observar que com os seis itens (questões) o valor do teste
estava baixo (mas no padrão esperado), porém a escala de variância apontava que eliminando uma questão o alpha
subiria para um valor ainda melhor. Então numa segunda análise do teste do alpha cronbach o valor ficou > 0,8 (ver
tabela abaixo), o que é considerado ótimo.
Na análise das tabelas de contingência pudemos inferir que a maior parte da população feminina (10), discorda que não
precisam das disciplinas pedagógicas, ou seja, para essas discentes as disciplinas pedagógicas são necessárias para
ser (bom) professor de matemática. Na segunda tabela de contingência não houve correlação entre os itens ou não foi
possível verificar essa correlação.
O teste de KMO deu 0,746. Kaiser (1974, apud HILL; HILL, 2000) recomenda valores acima de 0,5 como aceitáveis,
entre 0,7 e 0,8 são bons, ou seja, padrões de correlações são relativamente compactos. A análise de fatores é
apropriada para esses dados. O teste de Bartlett indicou um p < 0,001 que significa que rejeitamos a hipótese nula de
que não há correlação entre as variáveis. Na matriz de correlação percebemos que não há valores acima de 0,9 o que
nos indica que não há duas variáveis medindo a mesma coisa. Na tabela "Total variância explicada" percebemos que os
dois componentes explicam 80,3% da variância dos dados e somente 19,7% é ao acaso, sendo o primeiro componente
responsável por 58,3% depois de rotacionado. Na tabela "Matriz de componentes rotacionados" percebemos quem são
as variáveis que compõem cada componente: E3 forma um componente e as outras cinco questões formam outro
componente. Aplicando o teste do alpha de cronbach depois da análise fatorial, faria só com as cinco variáveis do
primeiro componente, corroborando os dois testes. O que determina que o questionário fosse validado com sucesso.
Observe abaixo as tabelas e gráficos.

IV-ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Conclui-se que os objetivos desse trabalho foram atingidos, visto que a validação do questionário foi um sucesso, pois
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através dos testes aplicados pode-se verificar que em todos houve coerência de valores e julgamentos.
Gostaríamos de destacar aqui a importância desse aprendizado e a utilização de um recurso tecnológico para a análise
desses dados, o programa da área de estatística (PSPP), algo novo para nós.
Pudemos verificar que para uma melhor análise dos dados são necessários uma população maior e um número de
questões também maior. Porém o intuito do trabalho foi mostrar as possibilidades de se elaborar questionários e
validá-los, utilizando um recurso tecnológico (PSPP). O que para nós, mestrandos pesquisadores, será de fundamental
relevância.
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[1] O questionário em questão foi um pequeno teste para a utilização do software PSPP (programa estatístico gratuito)
para validação pelo teste do Alpha Cronbach.
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