
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TECNOLOGIA COMPARTILHADAS POR 

PROFESSORES DAS REGIÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS 

RELAÇÕES COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA. 

 

Silva, Valdirene Moura da
1
  

Eixo temático: Currículo e Percursos Formativos 

 

Resumo: Esse trabalho, parte de minha dissertação que acreditamos trazer questões relevantes 

para educação: há diferenças nas práticas pedagógicas envolvendo as Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDIC’s)? Como se configuram essas diferenças entre as 

regiões do estado de Pernambuco? Partindo dessas inquietações, buscamos compreender: o 

que pensam os professores sobre a tecnologia e de que maneira influenciam suas práticas 

pedagógicas? Como referencial teórico metodológico, utilizamos a Teoria das Representações 

Sociais para a análise do problema, a saber, identificar as representações dos professores 

sobre as tecnologias digitais e em que medida elas se diferenciam, considerando a região em 

que atuam. O objetivo é analisar as Representações Sociais de tecnologia dos professores e 

suas relações com a prática pedagógica, identificando os elementos constitutivos e nucleares 

dessas representações e analisando e as possíveis diferenças entre as representações sociais de 

tecnologia dos professores de Recife e do interior do estado de Pernambuco. A pesquisa 

interrogou 457 docentes de escolas públicas da rede municipal e estadual, distribuídos no 

estado de Pernambuco. Para o levantamento de dados, usamos o questionário de associação 

livre, observação em sala de aula e entrevista semi-diretiva. Como auxílio para análise de 

dados, utilizamos o software Tri-deux e a análise de conteúdo. A partir das palavras evocadas 

pelos sujeitos, 5 categorias foram elaboradas: na primeira categoria, conhecimento, 

associamos as palavras relacionadas à dimensão educacional mediado pelo uso da tecnologia 

na sala de aula, tais como aprendizagem, pesquisa. Na segunda categoria, informação, 

percebem-se associações ligadas aos dados explícitos mediante o uso de computadores 

portáteis ou não, como: atualidade, versátil. Na terceira categoria, ferramenta, verificam-se 

termos ligados ao hardware, ou seja, tecnologia como instrumento, citamos: computador, 

calculadora. Na penúltima categoria, comunicação, encontramos a presença de termos ligados 

às redes sociais: interação, jogos. E, por fim, a última categoria, aspectos humanos, reporta-

nos palavras ligadas à dimensão humana: cuidado, habilidade, organização. Diante dos 

resultados, podemos dizer que conhecimento, inovação e aprendizagem estão no cerne das 

Representações Sociais de tecnologia na sala de aula dos referidos professores e a relação 

desse saber com a prática pedagógica está atrelada à região que atuam. Percebemos que as 

regiões São Francisco, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco relacionaram a tecnologia na 

sala de aula a aspectos humanos e conhecimento, a região Metropolitana do Recife a categoria 

aspectos humanos é mais presente. Apenas o Sertão relacionou à categoria ferramentas. 
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Compreender em que medida o pensamento do professor sobre a tecnologia influencia 

a sua prática pedagógica, observando as particularidades de cada região, parece ser um 

interessante ponto de reflexão, uma vez que as conferências e debates em torno da temática da 

tecnologia na educação não são tão antigas e ainda pouco conclusivas.   

 De fato, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC’s) alteraram a 

configuração de nossas atividades do dia-a-dia, desde o uso de caixas eletrônicos em bancos 

até a comunicação das empresas com seus funcionários, que atualmente se dá, com 

frequência, via correio eletrônico. Mas, onde ficam as pessoas desfavorecidas 

economicamente e socialmente? Será que apenas o fato de estarmos cada vez mais 

dependentes das tecnologias e das inovações tecnológicas as pessoas serão incluídas 

digitalmente?           

 Não obstante, a Teoria das Representações Sociais possibilita compreender os 

conhecimentos presentes do senso comum. Para se constituírem como um saber, as 

representações não podem existir isoladamente, supõem, assim, a articulação por meio da qual 

o sujeito se situa, age e interage no cotidiano. Nesse caso específico o que pensam os 

professores sobre tecnologia e a relação desse saber com a sua prática pedagógica? 

As contribuições para o diálogo no que se refere à Teoria das Representações Sociais, 

no decorrer da presente pesquisa, serão embasadas nas visões de Abric (1994), Sá (1996), 

Maia (2000). Em relação à Tecnologia e Inclusão Social nos respaldaremos em Kenski 

(2008), Sassaki (1997) entre outros.       

 Como forma de delimitar nosso objeto de estudo, o objetivo geral é analisar as 

Representações Sociais de tecnologias em sala de aula dos professores e sua relação com a 

prática pedagógica considerando a região em que atuam. Assim, mais especificamente busca-

se identificar os elementos constitutivos e nucleares das Representações Sociais de 

tecnologias em sala de aula dos professores; identificar quais as tecnologias os professores 

utilizam na sala de aula; analisar possíveis diferenças entre as Representações Sociais de 

tecnologias dos professores de Recife e do interior de Pernambuco e analisar as relações entre 

as Representações Sociais e a prática pedagógica dos professores de Recife e das cidades do 

interior de Pernambuco em função do uso da tecnologia.      

 

Reflexões sobre o conceito de inclusão social e digital  

 

Buscar um consenso na convivência humana com a finalidade de evitar reprodução 

das diferenças sociais, que por vezes nega os direitos legais prescritos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é um ideal que não é suficiente para garantir o exercício 



 

pleno da democracia.              

 Segundo Maia (2013), para que todos os indivíduos possam gozar dos direitos básicos 

à vida humana, é preciso partir da diferença, pondo em destaque não a oposição entre 

igualdade e diferença, mas sim, entre igualdade e desigualdade. Nesse sentido, necessita-se de 

uma justiça equitativa e não igualitária para se reinstalar a ordem de igualdade.  

 A partir desse princípio Sassaki (1997, p. 3) apresenta contribuições no que dizem 

respeito à inclusão e à transformação da sociedade 

 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 

sistemas sociais gerais, constitui-se, então, um processo bilateral no qual as pessoas, 

ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria equacionar problemas, decidir 

sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.   

        

Destarte, compreender a dimensão ampla da palavra inclusão é primordial para saber o 

quão difícil é torná-la realidade. Se por um lado, proporcionar um ensino de qualidade 

certamente poderá viabilizar a justiça social. Dessa forma, a escola precisa recriar e 

reconfigurar suas práticas a fim de valorizar as diferenças.     

 Segundo Demo (2005, p. 36) “inclusão social tornou-se palavra fácil, cujas práticas 

tendem a ser o reverso”, e vai mais além quando questiona se o processo que atualmente 

ocorre é inclusão social e novamente afirma: “facilmente aceitamos como inclusão social a 

inclusão na margem. Os pobres estão dentro, mas dentro lá na margem, quase caindo fora do 

sistema, ou seja, continuam marginalizados”. (p.36).           

 Há de se considerar a preocupação de como o conhecimento está sendo considerado na 

sociedade, principalmente na educação. A ênfase na tecnologia por vezes é exagerada, no 

entanto, não podemos desconsiderar as contribuições oriundas de seu uso, por isso, nos 

reportamos à questão norteadora desse estudo: em que medida o que pensa o professor sobre a 

tecnologia influencia a sua prática em sala de aula?             

 Não obstante, nos inquietamos para saber o que seria tecnologia? Para Kenski (2008, 

p.22): “O conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do 

cérebro humano consegue criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas implicações”.

 Os avanços ocorridos na segunda metade do século XX, e primeira década do século 

XXI, promoveram consigo uma revolução no que diz respeito à disseminação ampla do 

conhecimento e a tecnologia digital e, atrelada a ele, produz novas exigências pessoais e 

profissionais aos sujeitos, portanto, precisamos estar atentos para não ficar desatualizados. 

 



 

A teoria das representações sociais      

 

Só a partir do ano de 1961, a Teoria das Representações Sociais encontra lugar na 

história. Moscovici (1961), com a sua publicação “A Psicanálise, sua imagem e seu público”, 

introduz a teoria. Dessa forma, diferentemente de Durkheim, Moscovici se interessa pela 

inovação de um social móvel do mundo moderno, transformado com a divisão social do 

trabalho e a emergência de um novo saber, a ciência.     

  Essa concepção conduz Moscovici à construção do conceito de representações 

sociais, considerando um conhecimento fruto da interação entre o indivíduo e a sociedade. O 

senso comum, antes considerado em relação ao conhecimento científico como: selvagem, 

ingênuo, profano, confuso, inconsistente, desarticulado, ganha força com a Teoria das 

Representações Sociais definida como uma teoria do senso comum.   

  Assim, o conhecimento popular antes pouco considerado em termos científicos, 

consegue um respaldo científico, conquanto, considerando um processo representacional 

estruturado das Representações Sociais, que seria estruturado em três níveis, o primeiro seria 

o cognitivo referente ao acesso desigual das informações, interesses ou implicações dos 

sujeitos, necessidades de agir em relação aos outros; o segundo é a Formação da RS 

(objetivação e ancoragem); por fim, as edificações das condutas (opiniões, atitudes, 

estereótipos).           

  Compreende-se que toda representação faz parte do sistema de signos, nesse sentido, 

entende-se que focar um objeto de estudo nas representações sociais requer investigar o que, 

porque e como pensam os indivíduos.      

 Ainda segundo Moscovici (1978) há dois processos fundamentais para a elaboração 

das representações sociais: objetivação e ancoragem. Objetivação é o processo através do qual 

o que era desconhecido torna-se familiar a partir de sua concretização e ancoragem 

caracteriza-se pela inserção do objeto em um sistema de pensamento preexistente, 

estabelecendo uma rede de significações em torno do mesmo. A ancoragem é como se fosse a 

raiz do fenômeno, é “um processo que transforma algo desconhecido e perturbador, em algo 

conhecido, através da comparação com categorias já conhecidas”, por sua vez a objetivação 

“torna-se concreto o que é abstrato”. (SANTOS, 2005, p. 32-33).   

 Nesse sentido, uma tecnologia adquirirá a qualidade de ser educativa de acordo, 

sobretudo, com as concepções de ensino e aprendizagem dos agentes envolvidos nesse 

processo. Portanto, ao propor pesquisar utilizando a Teoria das Representações Sociais é 

imprescindível que se compreenda o contexto de construção do conhecimento do senso 

comum, ou seja, analisar os processos de objetivação e ancoragem subjacentes.  



 

 A Abordagem Estrutural de Abric (1994) que se constitui como suporte teórico-

metodológico usado nesse estudo, a representação é constituída de um conjunto de 

informações, de crenças, de opiniões e de atitudes a propósito de um dado objeto social com o 

é por Moscovici (1961). Segundo Abric (1994), há uma hierarquia entre os elementos 

constitutivos das representações sociais, entre o núcleo central e os elementos periféricos.  

 

Metodologia       

 

Compreende-se a pertinência de desenvolver uma pesquisa quali-quantitativa, como 

nos adverte Santos Filho, “os métodos quantitativos e qualitativos não são incompatíveis, pelo 

contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores 

sem caírem em contradição epistemológica”. (SANTOS FILHO, 2007, p. 51).  

 A pesquisa foi realizada em três etapas: o estudo piloto, a aplicação e análise do 

questionário de associação livre e a observação em sala de aula acompanhada de entrevista. 

Portanto, 457 professores da rede pública municipal do estado de Pernambuco (60 professores 

no estudo piloto, 385 na aplicação dos questionários e 12 na observação e entrevista), 

participaram da pesquisa.         

 Na aplicação dos Questionários de Associação Livre (QAL),foi solicitado aos 

docentes que evocassem 5 palavras a partir da leitura do termo indutor “tecnologia na sala de 

aula”, posteriormente os mesmos indicariam a palavra mais importante das 5 palavras já 

mencionadas por eles.                           

 Para dialogarmos sobre a análise estatística das evocações mencionadas pelos 

professores sujeitos da pesquisa, identificamos os termos associados com suas relativas 

frequências; posteriormente realizamos a análise fatorial de correspondências com o auxílio 

do software Tri-deux, relacionando as evocações com o perfil do professor e as variáveis 

consideradas (idade, formação, experiência profissional, entre outras). Também utilizamos a 

técnica de análise do conteúdo de Bardin (1977) para a criação de categorias que contribuiu 

para distinguir as possíveis Representações Sociais. 

 

Coleta e análise de dados      

   

Identificação do campo semântico das Representações Sociais dos professores. 

 

Para a análise de dados dos elementos do perfil, utilizou-se a construção de tabelas e 

manualmente. Já para a pesquisa contamos com o auxílio do software Tri-deux (2006) para 



 

identificação do campo semântico das representações sociais, frequência de aparição das 

palavras assim como e suas diferenças. A partir das respostas aos 385 questionários e 2280 

palavras associadas pelos docentes, realizamos uma análise categorial temática nos 

respaldando na análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), buscando elaborar categorias 

e agrupar as palavras que partilhavam o mesmo sentido.     

 A análise temática é uma técnica da análise de conteúdo, que tem como fundamento o 

critério semântico da análise categorial, onde todos os termos possuidores dos mesmos 

significados são reunidos em uma única categoria. Trata-se de uma identificação e 

classificação dos elementos de significação, na unidade de codificação.   

 . Definidas as categorias, realizamos as estruturas que organizam as representações 

sociais sobre a concepção de tecnologia. Portanto, elaboramos o próximo quadro com as 

palavras associadas pelos professores ao termo indutor “tecnologia na sala de aula” 

considerando as palavras cujas frequências são maiores ou iguais a 4: 

 

QUADRO 1 – Palavras associadas pelos professores da pesquisa ao termo indutor “tecnologia na sala de aula” 

com frequência igual ou superior a 4 (n=104) 

Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR 

Inovação 180 Comunicação 17 TV 9 Softwares 5 

Conhecimento 157 Descoberta 17 Contextualização 9 Prazer 5 

Aprendizagem 97 Transformação 16 Livros 8 Dvd 5 

Avanço 83 Formação 15 Oportunidade 8 Organização 5 

Dinamismo 79 Interdisciplinaridade 14 Prática 7 Atrativo 5 

Interação 59 Lúdico 14 Participação 7 Envolvimento 5 

Atualidade 55 Metodologia 13 Notebook 7 Construção 5 

Computador 49 Diversidade 12 Compromisso 7 Cuidado 5 

Informação 48 Jogos 12 Atenção 6 Experiência 4 

Pesquisa 47 Superação 12 Apoio 6 Responsabilidade 4 

Internet 46 Estímulo 12 Ajuda 6 Acessibilidade 4 

Motivação 45 Evolução 12 Fundamental 6 Subsídios 4 

Facilidade 42 Ferramenta  11 Habilidade 6 Flexibilidade 4 

Modernidade 38 Novidade 11 Inclusão Digital 6 E-mail 4 

Praticidade 34 Importância 10 Multimídia 6 Amor 4 

Criatividade 33 Futuro 10 Integração 6 Trabalho 4 

Desenvolvimento 30 Crescimento 10 Som 6 Diversão 4 

Globalização 29 Renovação 10 Socialização 6 Planejamento 4 

Recurso 26 Rapidez 10 Competência 6 Estudo 4 



 

Desafio  26 Mídias 10 Educação 6 Qualidade 4 

Inclusão 25 Estratégia 10 Sucesso 6 Rede 4 

Datashow 25 Agilidade 9 Qualificação 6 Instrumento 4 

Necessária 23 Curiosidade 9 Melhoria 6 Interesse 4 

Progresso 18 Possibilidade 9 Slides 6 Calculadora 4 

Celular 18 Informática 9 Útil 5 Mobilização 4 

Mudança 18 Vídeos 9 Versátil 5 Realidade 4 

Fonte: Produção da autora. 

 

Observa-se no campo semântico das palavras associadas pelos docentes, 2280 

associações, das quais 104 diferentes, em torno do que é considerado “tecnologia na sala de 

aula”.  Há de se considerar também as palavras mais evocadas foram inovação (180), 

conhecimento (157), aprendizagem (97), avanço (83)e dinamismo (79), transparecendo a ideia 

de educação ligada ao atual, moderno, contemporâneo, ligando ao uso de ferramentas.  

Percebe-se ainda a relação de aprendizagem com tecnologia, do novo ao dinâmico. 

  De maneira geral, as associações apontam que os docentes consideram tecnologia 

com novo, o moderno, contemporâneo, atual, como podemos perceber (180) evocações para a 

palavra (inovação) avanço (83) e atualidade (...), entre outras.   Nem sempre o que é de ponta, 

é preciso ser totalmente abraçado e o método anterior totalmente esquecido.  

 Analisando os termos evocados pelos professores, em uma tentativa de encontrar 

sentidos entre as associações, concluímos que a partir dos dados, haveria a necessidade de 

uma análise semântica para entender e criar categorias de análises a partir dos dados da 

pesquisa para um maior detalhamento dos resultados. (BARDIN, 1977).   

 Podemos citar, as 5 categoria criadas a partir das palavras evocadas pelos sujeitos: 

conhecimento, informação, ferramenta, comunicação e aspectos humanos. Na primeira 

categoria conhecimento, encontramos palavras relacionadas à dimensão educacional mediado 

pelo uso da tecnologia na sala de aula, tais como (aprendizagem, pesquisa, estudo, formação, 

entre outras). Na segunda categoria informação, percebem-se associações ligadas aos dados 

explícitos mediante o uso de computadores portáteis ou não, como por exemplo, atualidade, 

versátil, avanço, entre outras.         

   Na terceira categoria ferramenta, verifica-se termos ligados ao hardware (parte física 

do computador), ou seja, tecnologia como instrumento, uma ferramenta como meio de 

aprendizagem e entre as palavras elencadas podemos citar: computador, calculadora, 

informática, multimídia, entre outras. Na penúltima categoria comunicação, encontramos a 

presença de termos ligados às redes sociais, tais como (interação, jogos, rede, socialização). E 

por fim a última categoria aspectos humanos, reporta-nos palavras ligadas à dimensão 



 

humana, tais como (cuidado, habilidade, organização, superação, facilidade, transformação, 

progresso, entre outras).         

 Para uma visualização melhor desse delineamento, segue abaixo o quadro com as 

palavras evocadas pelos docentes, sujeitos da pesquisa e suas respectivas categorias: 

 

QUADRO 2 - Distribuição das palavras associadas por categorias 

CONHECIME

NTO 

F

R 

INFORMAÇ

ÃO 

F

R 

FERRAME

NTA 

F

R 

COMUNICA

ÇÃO 

F

R 

ASPECTOS 

HUMANOS 

F

R 

Conhecimento 15
7 

Inovação 18
0 

Computador 49 Interação 59 Dinamismo 79 

Aprendizagem 97 Avanço 83 Internet 46 Globalização 29 Motivação 45 

Pesquisa 47 Atualidade 56 Recurso 26 Comunicação 17 Facilidade 45 

Descoberta 17 Informação 48 Data Show 25 Jogos 12 Praticidade 34 

Formação 15 Moderno 38 Celular 18 Participação 07 Criatividade 33 

Interdisciplinari

dade 

14 Necessária 22 Ferramenta 11 Socialização 06 Desenvolvim

ento 

30 

Contextualizaçã

o 

09 Mudança 18 TV 09 Sucesso 06 Desafio 26 

Educação 06 Novidade 13 Informática 09 Atrativo 05 Inclusão 25 

Qualificação 06 Importante 10 Livros 08 Mobilização 04 Progresso 18 

Inclusão Digital 06 Futuro 10 Notebook 07 Rede 04 Transformaçã

o 

16 

Útil  05 Renovação 10 Multmídia 06 Diversão 04 Metodologia 13 

Aprender 05 Mídia 10 Som 06 E-mail 04 Estímulo 12 

Construção 05 Vídeo 09 Apoio 06 Acessibilidade 04 Diversidade 12 

Estudo 04 Fundamental 06 Melhoria 06   Superação 12 

Realidade 04 Versátil 05 Slides 06   Estratégia 10 

  Flexibilidade 04 Ajuda 06   Crescimento 10 

    Software 05   Rapidez 10 

    DVD 05   Curiosidade 09 

    Calculadora 04   Agilidade 09 

    Subsídio 04   Possibilidade 09 

    Instrumento 04   Oportunidade 08 

        Prática 07 

        Compromiss

o 

07 

        Habilidade 06 

        Atenção 06 

        Competência 06 

        Organização 05 

        Lúdico 05 

        Cuidado 05 

        Prazer 05 

        Envolviment

o 

05 

        Trabalho 04 

        Amor 04 

        Responsabili

dade 

04 

        Planejamento 04 

        Experiência 04 

Fonte: Produção da autora. 

 



 

Visivelmente a categoria aspectos humanos está com a maioria das palavras 

associadas, logo em seguida, a categoria ferramenta aparece com a metade, por sua vez 

conhecimento e informação possuem a mesma quantidade de termos evocados pelos docentes, 

por fim, a categoria comunicação surge com menos palavras associadas.   

 A visão quantitativa dos termos formam dimensões oriundas do campo semântico em 

estudo, e nos leva a inferir, a priori, que a representação social de tecnologia na sala de aula 

dos docentes se circunscreve aos elementos das categorias “aspectos humanos” e 

“ferramenta”, em uma visão específica da tecnologia atrelada a sala de aula. 

 

Núcleo Central das Representações Sociais de Tecnologia na sala de aula 

  

Como parte integrante do questionário de associação livre, os docentes deveriam 

indicar a palavra mais importante entre as cinco por eles já mencionadas.  Segundo Abric 

(1994, p. 60) “toda representação está organizada em torno de um núcleo central (...), que 

determina, ao mesmo tempo, sua significação e sua organização interna”. Vai um pouco mais 

além e afirma que o núcleo central é “um subconjunto da representação, composto de um ou 

alguns elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação 

complementar diferente”.         

 Segue o quadro que representa as palavras mais importantes evocadas pelos 

professores e possíveis candidatos ao núcleo central: 

 

QUADRO 3 – Palavras associadas pelos docentes ao termo indutor “tecnologia na sala de aula” indicada como 

as mais importantes com frequência superior ou igual a 4. (n=24). 

Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR Palavras 

Associadas 

FR 

Conhecimento 57 Pesquisa 09 Interação 07 Necessária 04 

Inovação 44 Inclusão 08 Desafio 06 Globalização 04 

Aprendizagem 36 Motivação 08 Facilidade 05 Comunicação 04 

Internet 13 Informação 07 Interdisciplinaridade 05 Mudança 04 

Computador 13 Atualidade 07 Transformação 05 Desenvolvimento 04 

Avanço 11 Dinamismo 07 Praticidade 05   

Fonte: Produção da autora. 

 

No levantamento das palavras indicadas como as mais importantes, obtivemos 385 

palavras, das quais 23 diferenciadas. Observamos que a estrutura interna das representações 

sociais provavelmente se organiza em torno das categorias evidenciadas como mais 

frequentes na definição do campo semântico. Temos com o maior número de palavras 



 

associadas a categoria aspectos humanos, posteriormente tem-se a categoria informação, por 

conseguinte, temos a categoria conhecimento, e para finalizar as categorias ferramentas e 

comunicação, respectivamente apresentam o mesmo número.   

 Posterior à análise, há de se considerar a divergência existente entre o núcleo central e 

o quadro o qual distribuímos as palavras das categorias, pois, prevaleceram as categorias 

“aspectos humanos”, “ferramentas”, enquanto no núcleo central, “aspectos humanos” 

permanece, entretanto com “informação”.      

 

Análise Fatorial de Correspondências – Diferenças entre as Representações 

Sociais dos sujeitos em função do local de trabalho e da idade    

   

Ao submeter às palavras evocadas pelos docentes ao software Tri-deux (2006), 

obtivemos os planos fatoriais e identificamos oposições de palavras projetadas no plano. 

Podemos iniciar nossa análise pelos distanciamentos, entretanto, é importante mencionar que 

o plano fatorial é como uma nuvem de inúmeras dimensões, e para interpretar suas 

informações o Fator 1 e 2 (representado na figura com a cor amarela) são imprescindíveis.

 Após a identificação dos fatores, começamos a identificar as diferenças ou os 

distanciamentos entre os grupos de docentes, na figura 2trabalhamos com as variáveis: idade e 

região, as quais podemos apresentar na figura seguinte: 

 

FIGURA 3 – Plano Fatorial das palavras evocadas pelos docentes. CPF ≥3. Inércia acumulada: 34,3% 

Variáveis: Região e Idade. 

 
 

 



 

Em suma, os docentes da região Metropolitana associam tecnologia na sala de aula a 

cuidado, rapidez, curiosidade, jogos, interdisciplinaridade, diversidade, futuro, multimídia, 

versátil, trabalho, envolvimento, ou seja, a maioria das palavras está associada à categoria de 

aspectos humanos, que a sua utilização depende sempre da ação do sujeito. E na região 

Agreste aparecem palavras como: praticidade, Datashow, avanço, mudança, dinamismo, 

renovação, conhecimento, atrativo, formação, crescimento, estudo, agilidade, as palavras 

estão associadas em sua maior parte à categoria aspectos humanos e conhecimento.  

 As referidas regiões, tanto a Metropolitana quanto a Agreste aparecem bem próximas 

no plano fatorial. Já o Sertão apresenta uma visão da tecnologia na sala de aula mais ligada à 

ferramenta em si; podemos identificar evocações como: slides, calculadora, notebook, som, 

softwares, inclusão, mídia, habilidade, instrumento. Por fim, a região de São Francisco 

também aparece próxima ao Agreste e transparece uma visão otimista em relação à 

tecnologia, pois superação, educação, prática, sucesso, mobilização, mudança, apoio a maior 

parte das palavras são encontradas nas categorias aspectos humanos e conhecimento. 

  Ressalva-se que a região do Sertão apresenta evocações associadas à categoria 

ferramenta, e também concentram os docentes mais velhos, maduros, uma vez que as faixas 

etárias (47-51 anos e 52-57 anos) estão bem próximas no plano fatorial da região, assim 

percebe-se que existe uma grande relação entre ferramenta e a faixa etária, é como se 

tecnologia na sala de aula estivesse ligado a saber manusear as tecnologias, no caso as 

ferramentas tecnológicas.         

  Já a região do Agreste teve uma variação, pois a faixa-etária (31-36 anos e 58 anos ou 

mais) aparece bem próxima no plano fatorial e dentro do círculo que engloba as palavras da 

região do Agreste. É válido ressaltar também que as Regiões Metropolitana e Agreste se 

opõem as Regiões de São Francisco e Sertão.   

 

Considerações finais          

 

Neste artigo tivemos a intenção de responder parte dessa questão, o que pensam os 

professores sobre tecnologia na sala de aula e se suas maneiras de entender a tecnologia estão 

relacionadas às regiões do estado de Pernambuco as quais eles exercitam sua profissão. 

 Para responder essa pergunta precisamos de respaldo teórico metodológico, e, foi na 

Teoria das Representações Sociais que encontramos subsídios para chegar as respostas que 

tanto procurávamos: conhecimento, inovação e aprendizagem, estão no cerne das 

Representações Sociais de tecnologia na sala de aula dos referidos professores e a relação 

desse saber com à região em que atuam, puderam ser identificada ; percebemos 



 

distanciamentos entre as regiões, sobretudo, da Metropolitana com o Sertão ou a Mata ou até 

mesmo a de São Francisco e uma aproximação da região metropolitana com a do Agreste, 

regiões mais desenvolvidas do estado.      

 Assim, com a realização dessa pesquisa podemos contribuir: para a compreensão do 

conceito social de tecnologia na sala de aula dos professores; a região onde cada professor 

trabalha foi determinante para a representação social de tecnologia na sala de aula dos 

mesmos, talvez pela dificuldade de acesso, ou por falta de propriedade em manusear os 

equipamentos.  No que se refere à análise da prática pedagógica e suas relações com as 

representações sociais de tecnologia pelos professores é um complemento dessa pesquisa que 

poderá ser discutida em outra publicação. 
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