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RESUMO 

 

Esta pesquisa, realizada junto aos professores da educação básica de 14 

cidades pernambucanas, no início de 2004, apresenta uma reflexão, baseada 

numa abordagem psicossocial, acerca das informações, valores e 

conhecimentos sobre o processo de ensino-aprendizagem e a informática na 

educação. Partimos da idéia de que as representações que os professores 

constroem sobre o processo de ensino-aprendizagem, influenciam as suas 

representações sobre a informática na educação e, conseqüentemente, a 

forma como eles assumem sua prática pedagógica com auxílio da informática.  

Desse modo, o objetivo desta investigação é compreender como se articulam 

as relações entre tais representações sociais, em busca de uma melhor 

apreensão do processo de implementação da informática na realidade escolar. 

Baseado no referencial teórico da Teoria das Representações Sociais, 

elaborada por Serge Moscovici, em 1961, este estudo foi viabilizado por meio 

da aplicação de questionários de associação livre com indução das palavras 

mais importantes. O mesmo permitiu apreender as representações sobre o 

ensino, sobre a aprendizagem e sobre a informática na educação, em sua 

respectiva estrutura e em seu funcionamento, assim como as relações que se 

estabelecem entre essas. Dentre os resultados constantes desta pesquisa 

destaco a necessidade de formação de professores mediante uma postura 

reflexiva de atuação, fundamentada nas atuais concepções sobre o processo 

de ensino-aprendizagem  e mediadas pelo uso da informática na Educação.  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

ABSTRACT 
 

This research, under taken with teacher of elementary schools from 14 cities of 

State of Pernambuco in Brazil, during firsts months of 2004, presents a 

reflection based on a psychosocial approach, concerning then information, 

values and knowledge about learning-teaching process and informatics in 

education. We started from point of which teachers’ representations of teaching 

and learning process influences the in representations of the information 

technology in education and, as a result, in the way the teachers assumes his 

pedagogical practice aided by computer. Therefore, the on of this investigation 

is understand how rouse social representations are integrated, aiming a better 

implementation of informatic into scholar reality. Based on theory of Social 

Representation , created by Serge Moscovici in 1961, this study compused of 

the query applying in free association with the assignment of the most important 

words. This allege to understand the representations about learning process, 

about teaching and about informatic into the education, in their structure and 

pratice, as well as referring to the relations between them. This research I 

points out the need of teachers teaching be aware of a reflexive acting way, 

raised in the present conceptions about the learning-teaching process through 

the usage of informatics on education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, desenvolvida como atividade da Pós-graduação em Educação1, 

apresenta um estudo sobre as relações que se desenvolvem entre as 

representações sociais do ensino, da aprendizagem e da informática na 

educação. Realizada junto a professores da rede pública e privada de quatorze 

municípios pernambucanos, o objetivo desta investigação é compreender a 

relação entre as representações sociais citadas, buscando perceber em que 

medida as representações sobre o ensino e a aprendizagem interferem na 

construção das representações sobre a informática na educação. 

O interesse por este objeto é justificado duplamente. Em princípio, pela 

oportunidade de aprofundar os estudos voltados para as representações 

sociais, área de conhecimento da psicologia social, que tem oferecido muitas 

contribuições teóricas acerca do imaginário dos professores sobre a educação 

e a forma como esse imaginário influencia as práticas pedagógicas desses 

professores. Uma outra razão que justifica este estudo é a possibilidade de 

compreender o espaço escolar, como instituição social, constituída por  

conflitos, contradições e problemas e, especificamente, como vem se dando o 

processo de implantação da informática neste espaço intitucionalizado. 

 

A caminho da construção de mais um conhecimento... 

 

O sistema educacional brasileiro nos últimos anos foi muito beneficiado com 

vários  investimentos no sentido de qualificar a escola e melhorar os resultados 

educacionais prestados por ela. Entretanto, na realidade, os avanços 

alcançados são pouco visíveis e as repercussões ainda são pouco 

significativas, como  evidenciam os resultados das pesquisas realizadas pelo 

SAEB 1999/20012 e PISA 20013. Assim, imenso deve ser o esforço a ser 

                                                
1 Curso do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, iniciado no ano de 
2002. 
2 Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, realiza pelo INEP. www.inep.gov.br 
 



 

 

 
 

 

 

empreendido, de forma que a escola consiga dar conta dos problemas que 

possui, dos  objetivos que precisa atingir diante das novas demandas e das 

novas competências que deve construir para isso.  

Mediante a reflexão sobre as discussões iniciadas, é possível chegar a uma 

conclusão: pouco se sabe sobre a ação educativa realizada no âmbito escolar 

assim como das relações que são estabelecidas entre a teoria e prática que 

concerne a ação educativa realizada pelo professor, apesar do grande esforço 

coletivo dos pesquisadores em investigar as várias dimensões que circundam o 

espaço da sala de aula.  

Percebemos que a inserção da informática na educação, não é definida apenas 

pelo que o professor faz ou como o faz. Mas depende muito mais das 

representações que eles constroem sobre a informática na educação, sobre o 

ensino e sobre a aprendizagem. O estudo das representações sociais 

possibilitará uma aproximação do saber prático que liga os professores da 

educação básica ao processo de inserção da informatização da educação no 

processo de ensino-aprendizagem na sala de aula.  

Segundo Maurieu, apud Lane(2001:35)4, a elaboração das representações 

sociais ocorre mediante o “... processo de comunicação, no qual o sujeito põe a 

prova, através de suas ações, o valor – vantagens e desvantagens – do 

posicionamento dos que se comunicam com ele, objetivando e relacionando 

seus comportamentos e coordenando-os em função de uma procura de 

personalização”.  Esta personalização garantirá ao indivíduo mobilizar as 

significações necessárias  para a garantia das condições de sua existência e 

individualidade como sujeito social. Neste processo, as relações sociais 

estabelecidas pelo sujeito são determinadas pelos objetivos de sua ação que, 

por sua vez, é influenciada por uma situação específica, caracterizada 

socialmente no tempo e no espaço.   

Desse modo, voltando a atenção para o foco desta pesquisa, a utilização da 

informática no processo de ensino e aprendizagem, compreendemos que o 
                                                                                                                                          
3 Programa Internacional de Avaliação de Alunos, realizado pela Organização  para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
4 Estudos realizados por Lane(2001) com título de Linguagem, pensamento e representações sociais. 
Neste estudo a pesquisadora analisa a influência do pensamento e da linguagem na construção das 
representações sociais. 



 

 

 
 

 

 

processo de apropriação realizada pelos professores diante das novas 

concepções sobre o ensino, a aprendizagem e a informática aplicada à 

educação, implica diretamente sobre sua ação pedagógica realizada no 

cotidiano escolar.  

Considerando o ato de representar como a capacidade de criação e reflexão 

dos indivíduos que, por sua vez, é compartilhada socialmente no cotidiano, 

percebe-se que compreender os significados e valores que têm esses sujeitos 

sociais sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na educação, 

possibilita-nos também entender como se estabelecem as relações entre esses 

conhecimentos por eles construídos e a realidade social da qual fazem parte.   

Nesta perspectiva, procuramos ao final deste estudo responder a seguinte 

questão: Como, hoje, os professores percebem as mudanças educacionais 

promovidas pela inserção da informática no processo de ensino–aprendizagem 

nas escolas? 

Reconhecendo a dimensão psicossocial que entorna este problema e a 

complexidade das análises que serão necessárias, compreender como os 

professores estão se apropriando das novas tendências educacionais no 

processo do ensino-aprendizagem mediante a inserção da informática na 

educação, escolheu-se tomar por referência teórica a Teoria das 

Representações Sociais, abordada por Serge Moscovici(1961).  

Segundo Maia(1997), essa abordagem tem oferecido muitas contribuições à 

educação pois considera os aspectos psicológicos que, de certa maneira, 

determinam o processo de ensino-aprendizagem.   

Alguns esforços de investigação científica têm sido empreendidos acerca das 

representações sociais sobre a inserção da informática na educação, entre eles 

os realizados por Costa(2001), Chaib(2002), Carneiro(2002), Vasconcelos et 

al.(2003) entre outros. Todos apresentaram informações, apontando para  a 

incompletude e a necessidade de esforços para aprofundar os estudos nesta 

área específica do conhecimento pois, tanto o uso da informática na educação 

como os princípios que norteiam as significações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, necessitam ser analisados e discutidos para que possamos ao 

menos compreender de que forma estas mudanças estão sendo concebidas 



 

 

 
 

 

 

pelos sujeitos sociais, para que seja possível, pensar e viabilizar as iniciativas 

de procedimento de reconstrução da sociedade, de fato, mais coerente com as  

novas demandas sociais.   

Partindo do princípio de que não é a situação em si que define o que o sujeito 

faz e sim a representação que ele tem dessa situação, pode-se compreender 

que estudar as representações é analisar os fatores cognitivos e simbólicos 

que constituem as construções e concepções que um sujeito tem sobre 

determinado objeto social. Para isto ele tem por pretensão estudar a relação 

entre a representação e o comportamento, ou seja,  a ação. (Abric,1994) 

Tomando o modelo “experimental” utilizado por Abric(1994) para o estudo das 

representações sociais adotamos como pressuposto o fato que um sistema de 

pensamento, que preexiste a um esquema interpretativo5, pode ser observado. 

Metodologicamente, Abric explicita que seja proposto aos sujeitos a serem 

investigados, num estudo desta natureza, que os mesmos abordem e avaliem 

situações apresentadas acerca do objeto social  que é foco de análise. 

Baseado na hipótese de que as representações sociais sobre o ensino e sobre 

a aprendizagem influenciam as representações sociais sobre a informática na 

educação, o objetivo geral deste trabalho é compreender as relações que se 

estabelecem entre essas representações. Os objetivos específicos a serem 

contemplados são: 

1. Identificar as representações sociais sobre o ensino, sobre a 

aprendizagem e sobre a informática na educação dos professores da 

educação básica. 

2. Identificar as semelhanças e diferenças em cada representação em 

função das características dos sujeitos investigados. 

3. Analisar as relações que se estabelecem entre as representações sobre 

o ensino, a aprendizagem e a informática na educação. 

Inspirado no processo de aprendizagem por mim vivenciado ao longo da 

construção dos conhecimentos apresentados neste documento científico, cada 

                                                
5 Esquema cognitivo, que é definido pela realidade subjetiva de um indivíduo, a partir de uma realidade, 
que é aproximada, representada e transformada  por este sujeito social. 



 

 

 
 

 

 

capítulo foi nomeado de acordo com o momento vivido e o significado deste 

momento da construção realizada. 

No primeiro capítulo apresentamos os três focos teóricos que alicerçam este 

estudo. Inicialmente apresentamos o contexto social que enlaça a mudança 

dos paradigmas no sistema educacional. Num segundo momento discutimos as 

repercussões da inserção da informática na educação a partir das 

considerações abordadas por Perrenoud e Morin, procurando evidenciar as 

competências e habilidades necessárias para a construção de uma nova 

prática condizente com as novas demandas sociais. Finalmente buscamos 

elucidar a relação entre mudanças e a ação pedagógica do professor na 

perspectiva de construção do processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando que a ação dos professores mediante o uso da informática na 

educação, durante a construção do processo de ensino-aprendizagem é 

definida pela relação entre as representações que eles têm, discutimos no 

segundo capítulo a abordagem da teoria das representações sociais, 

considerando a possibilidade de explicar como os professores concebem cada 

um dos objetos de estudo definidos e a compreensão das relações entre as 

representações sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na educação. 

O terceiro explicita o caminho metodológico percorrido ao longo deste estudo 

tomando por referência metodológica para coleta e análise dos dados, a 

abordagem experimental desenvolvida por Abric (1994b), buscando atingir os 

objetos deste trabalho. Neste espaço localizamos os sujeitos, professores das 

redes pública e privada e as suas revelações sobre o cotidiano real. Estas 

informações contribuíram para o entendimento das representações sobre o 

ensino, a aprendizagem e a informática na educação e a compreensão das 

relações entre tais representações. Como instrumento de coleta foi escolhido a 

aplicação do questionário de associação livre com indução das 

palavras/expressões mais importantes. Este instrumento metodológico 

possibilitou  realizar o levantamento dos elementos constitutivos de cada 

campo semântico das três representações – ensino, aprendizagem e 

informática na educação. 



 

 

 
 

 

 

As análises desenvolvidas neste estudo, apresentadas no quarto capítulo, 

foram realizadas de forma que pudéssemos compreender as representações 

sociais dos professores sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na 

educação e suas relações. Com auxílio do programa de análise de dados 

Trideüx, um software que possibilita a realização de análise fatorial de 

correspondências de variáveis, esta análise foi desenvolvida em quatro etapas: 

na primeira instância de análise foi realizado levantamento dos elementos 

constitutivos dos campos semânticos das representações sobre o ensino, a 

aprendizagem e a informática na educação e a apreensão dos diferentes 

significados presentes em cada campo, esta atividade possibilitou a 

categorização de cada campo semântico. Esse processo, que ocorre a 

posteriori do levantamento dos campos semânticos, tem como objetivo a 

aproximação do pesquisador dos significados que constituem cada 

representação. Os resultados deste levantamento, possibilitaram-nos perceber 

que as representações sobre o ensino e a aprendizagem são representações 

que têm entre si uma congruência de significados, dado que ambas constituem 

as mesmas categorias: cognitiva, afetiva, inter-relacional, didático-pedagógica 

e sócio-cultural-econômica. Esta mesma categorização não pode ser realizada 

com as representações sociais sobre a informática na educação, pela razão 

dos significados do seu campo semântico serem diferentes, assim o mesmo foi 

organizado sob as seguintes categorias: educacional, afetiva, ferramenta e 

inserção histórico-social-econômico.  

Em seguida, as análises realizadas buscaram identificar os esquemas nuclear 

e periférico da representação, a partir da análise fatorial de correspondência, 

representadas graficamente por meio de planos fatoriais. A terceira e quarta 

etapa, ainda utilizando as análises de fatorial de correspondência, 

possibilitaram determinar as semelhanças e diferenças entre as 

representações, respectivamente. 

No quinto capítulo apresentamos as conclusões que o trabalho nos permitiu 

encontrar. Esperamos que as contribuições deste estudo possam fomentar a 

realização de novos estudos, a partir dos quais as lacunas percebidas possam 

ser investigadas com maior profundidade, tomando como eixo de estudo, a 



 

 

 
 

 

 

perspectiva das relações entre representações e as práticas pedagógicas 

realizadas no espaço da sala de aula. 

Desse modo, compreendendo a escola como uma das instâncias que 

promoverão o desenvolvimento humano com essa completude, reconhecendo 

a realidade da escola que temos de fato e as contribuições que essa pesquisa 

pode oferecer, nos propomos ser não mais que um beija-flor ao procurar 

apagar o incêndio da floresta, ao buscar compreender uma pequeníssima 

dimensão de toda a complexidade que envolve o processo de ensino e 

aprendizagem.  
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Capítulo Um: Apreendendo o  process o de ensino- 
aprendizagem mediante a inserção da informática na 
educação na escola 
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1. Apreendendo o p rocess o de ensino e aprendizagem 

mediante a inserção da informática na educação na escola 

 

Ao longo deste capítulo, propomos compreender o contexto sócio-educacional 

no qual estão os novos paradigmas para construção do processo de ensino-

aprendizagem mediante a inserção da informática na educação, realizado pelo 

professor por meio de sua ação educativa. Neste contexto, buscamos 

compreender a construção do conhecimento escolar mediado pela apreensão 

das representações sociais dos professores sobre o ensino, a aprendizagem e 

a informática na educação. 

Longe da intenção de esgotar as diversas dimensões inseridas nesta 

discussão, ou mesmo de aprofundar com longas análises os temas aqui 

tratados, propomos inicialmente analisar as repercussões das contribuições e 

limitações para o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) no ambiente escolar.  

No segundo momento, buscamos refletir algumas idéias acerca da construção 

de novas perspectivas para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem no espaço da sala de aula, realizado pelo professor, em função 

das novas competências atribuídas a esse profissional. Para tanto, pontuamos 

a relação entre o professor e a inserção das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), mediadas também pela efetivação de mudanças 

educacionais significativas. 

1.1.  Mudança do p aradigma educac ional mediante a inserção da 

Informática na Educação 

Nas últimas duas décadas, muitas foram as inovações, as descobertas, os 

produtos e os processos que a ciência e a tecnologia colocaram à disposição 

da sociedade. Estas configuraram novas formas de compreensão do homem, 

da sociedade e estabeleceram novas formas de relações, o que repercutiu 

numa crise paradigmática. 
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Ao delimitar o campo dessa crise, percebe-se que não se trata, como diz 

Brandão (1995), apenas de uma crise dos paradigmas – algo que já ocorreu 

algumas vezes no decorrer da história da humanidade, mas sim de uma crise 

de paradigma, exigindo dos sujeitos, um outro tipo de posicionamento, de 

referenciais necessários ao subsídio para a compreensão da realidade e a 

possibilidade de intervenção na mesma. 

Nos entremeados dessa crise percebe-se claramente um triplo movimento. O 

primeiro movimento é da produção das relações sociais mundiais estabelecidas 

ao longo do desenvolvimento do processo capitalista, que tem como resultado 

uma disputa hegemônica. Um movimento é Intercambiado pela inserção do 

computador e das Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI’s), que 

chama atenção pela rapidez e demanda com que a sociedade tem utilizado 

estes recursos em seu benefício. E o outro movimento diz respeito às 

repercussões sociais, filosóficas, antropológicas e culturais dos dois 

movimentos o que, por sua vez, instaura e mobiliza um ciclo dialético entre 

eles.  

Morin(2000), baseado nos pilares estabelecidos pelo relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques 

Delors em 1998, apresenta uma reflexão sobre os novos paradigmas 

educacionais. Ele estabelece sete princípios indispensáveis à educação 

mediante as novas demandas de uma educação das crianças e adolescentes 

para o futuro: As cegueiras do conhecimento - O erro e a ilusão; Os princípios 

do comportamento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a 

identidade terrena; Enfrentar as incertezas; Ensinar a compreensão e a ética 

do gênero humano. 

Numa perspectiva global e inclusiva, Morin defende a idéia de que a educação 

deveria tratar “...toda sociedade e toda cultura sem exclusividade nem rejeição, 

segundo modelos e regras próprias a cada sociedade e a cada cultura.” 

(2000:13). Para cada reflexão o autor apresenta uma dimensão e todos os 

princípios definem eixos educacionais, baseando-se nos pilares para aprender 

a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer. 
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A primeira reflexão de Morin(2000) enfoca a necessidade de uma educação 

que introduza e desenvolva estudos acerca das características cerebrais, 

mentais, culturais dos conhecimentos humanos, dos seus processos e 

modalidades, das disposições tanto psíquicas quanto culturais que conduzem 

ao erro ou à ilusão.  Segundo ele, uma educação que tem por objetivo construir 

conhecimentos não pode ficar omissa a fazer conhecer o que é conhecer. 

Outra questão discutida é o problema da supremacia do conhecimento 

fragmentado para compreensão dos problemas de ordem global e fundamental. 

Em sua análise esta concepção deve ser substituída por uma forma de 

conhecimento capaz de aprender o objeto em sua totalidade e complexidade.  

O terceiro eixo discutido por Morin impõe à educação o reconhecimento do 

homem em suas condições física, biológica, psíquica, cultural, social e 

histórica. Neste sentido, ele apresenta uma maneira para reunir e organizar os 

conhecimentos dispersos nas várias áreas do conhecimento produzidos pela 

humanidade, especificamente, nas ciências humanas, na natureza, na literatura 

e na filosofia. 

A quarta dimensão percebe o homem como um ser planetário, cuja construção 

da identidade terrena é cada vez mais relevante para preservação não apenas 

do planeta, mas também para a sobrevivência do homem nele. Para Morin 

todos e tudo que constitui o planeta fazem parte de um todo que mantém 

equilibrados os sistemas na Terra. 

Baseado na instabilidade gerada pelas incertezas que insurgiram juntamente 

com o desenvolvimento e as descobertas das ciências físicas e da evolução 

biológica, Morin enfoca a quinta perspectiva. Para ele a escola deveria ensinar 

ao homem os princípios de que ele precisaria diante do inesperado, da 

incerteza e do imprevisto. 

Ao considerar que a educação atual não promove a compreensão, o autor 

evidencia que a escola termina por acentuar problemas como racismo, 

xenofobia e desprezo. Em sua análise o desenvolvimento da compreensão 

eclode numa reforma das mentalidades do pensamento humano, constituindo 

esta questão a sexta reflexão. 
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Finalmente, o autor evidencia a necessidade de uma educação “antropo-ética, 

baseado no princípio de que a condição humana é simultaneamente 

constituída pelas relações indivíduo/sociedade/espécie. Ele ressalta, 

entretanto, que esta proposta não pode ser orientada por meio de lições 

morais, mas da formação da consciência dos indivíduos acerca da sua tripla 

condição e da importância do conjunto das autonomias individuais, das 

participações comunitárias e da consciência de que pertencem à espécie 

humana 

Orientando olhar para o que ocorre dentro do espaço escolar, a nova realidade 

exige a estruturação de uma nova abordagem teórica, política, cultural e 

transdisciplinar. Esta, por sua vez, deve mobilizar a organização de novas 

diretrizes políticas e estruturais voltadas para a definição e construção de 

novos ambientes de aprendizagem que possibilitem a formação dos indivíduos 

em sua condição integral e preparados para atender no futuro às demandas de 

sua geração. 

Para Valente(1993), Moran(2004), Almeida(2000) e outros estudiosos a 

inserção do computador e das novas tecnologias da informação e da 

comunicação é defendida conjuntamente, como um meio catalisador de uma 

mudança do paradigma educacional. Capaz de promover o desenvolvimento 

de um novo sistema de pensamento, convivência, comunicação e ação sócio-

cultural, este sistema tecnológico infere diretamente sobre as relações entre os 

homens, no seu trabalho e sua inteligência.  

Com base nas abordagens defendidas por Pierre Levy Gouvêa(2003) explicita, 

que a informática e as tecnologias da comunicação e informação  introduzem 

na sociedade um novo tipo de pensamento, no qual o conhecimento constitui 

uma nova estrutura e características: 

• Função operacional em tempo real, contrário ao tempo circular da 

oralidade e ao tempo linear das sociedades da escrita;  

• Modelo digital, que não é lido ou interpretado como um texto clássico, 

sendo explorado de forma interativa; neste modelo o conhecimento é 

plástico, dinâmico, dotado de uma certa autonomia de ação e de reação; 
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• Possibilita um relacionamento com ele não é plano, sua estrutura textual 

em camadas e janelas, permite um aprofundamento de conhecimento. 

• Introdução do conhecimento por simulação. A simulação por computador 

permite à pessoa a exploração de modelos mais complexos e em maior 

número do que se estivesse reduzida aos recursos de sua memória ou 

imaginação.  

Nesta perspectiva a construção do processo de ensino e aprendizagem, 

estruturado sob meios mais eficientes, dinâmicos e modernos, pode 

proporcionar, a estruturação de uma proposta  não fragmentada do currículo 

utilizado pela escola.  

Entretanto, apesar das dimensões apontadas viabilizarem mudança no 

contexto do sistema educacional e da escola, no exercício de função na 

formação dos cidadãos do futuro, elas não esgotam os efeitos da crise 

paradigmática educacional. É importante considerar que outras razões 

mobilizam o contexto de uma mudança paradigmática na educação, pois esta 

não se limita apenas à expansão e diversidade material dos recursos 

tecnológicos para viabilizar o uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos específicos na sala de aula.  

Além da necessidade de definição e execução de uma política específica de 

monitoramento do processo de informatização da escola, é essencial a 

reestruturação da proposta pedagógica, a organização de um sistema de 

formação continuada para os professores e o acompanhamento do trabalho 

realizado pelos alunos durante o processo educativo (Abranches,2002). 

Sandhholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) enfatizam que as mudanças relativas ao 

processo de reorganização das escolas, frente ao uso de novas tecnologias 

educacionais no processo de ensino e aprendizagem, apenas foram iniciadas. 

Para os autores a superação desta crise remete à necessidade de um 

profissional em educação que esteja e se mantenha qualificado para 

responder, com rapidez e competência, às necessidades de uma sociedade 

informatizada.  Ao professor fica a responsabilidade, por meio de sua ação 

pedagógica, de colocar em prática os parâmetros referenciais voltados para as 
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demandas democratizantes e inclusiva, adotadas socialmente, na formação de 

cidadãos autônomos, competentes e reflexivos.  

Desta forma seria possível oferecer condições para construção de fato de um 

novo referencial pedagógico, possibilitando o redimensionamento do cotidiano 

escolar, construindo a “ressignificação” das linguagens, dos espaços e tempos 

utilizados para ensinar e para aprender(Santos, 2001). 

Essa ressignificação pode viabilizar para o professor a estruturação de novas 

representações, ou mesmo a transformação de representações que o mesmo 

possui sobre o processo de ensino, de aprendizagem e a informática na 

educação.  

Neste contexto, as instituições educacionais, assumem de um lado uma 

parcela da responsabilidade para preparar a população, tornando-a apta e 

competente para consumir as tecnologias e utilizar os serviços que ela pode 

oferecer. Por outro lado, a escola não pode perder de vista a sua função como 

agente de construção e aprendizagem dos conhecimentos produzidos pela 

sociedade. 

 

1.2. A  Informática na educação e a ação do p rofessor: as novas relações 

do p rocess o de ensino-aprendizagem 

 

Os efeitos da inserção do computador e da internet na escola podem ser 

percebidos sob diversas instâncias que ultrapassam as dimensões de uso e 

aplicação didática destes recursos na sala de aula e repercutem diretamente 

sobre sujeitos que participam do processo de ensino e aprendizagem, os 

professores e os alunos e suas construções conceituais e ideológicas acerca 

da realidade vivenciada. 

A partir da reflexão da influência da informática sobre as diferentes 

metodologias de ensino que são efetivadas na sala de aula pelos educadores e 

as construções cognitivas alcançados pelos alunos, Gouvêa (2003) evidencia 

que novas formas de pensamento são introduzidas com a informatização do 

sistema escolar.  
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Neste contexto, o conhecimento adquire uma característica operacional em 

tempo real, o que coloca a informática em posição oposta a outras tecnologias 

que foram desenvolvidas pelo homem como meio de produção e transmissão 

das informações; é o caso da oralidade que se realiza em tempo circular e da 

escrita efetivada em tempo linear. Apesar das vantagens operacionais, é 

importante enfocar que o uso dos computadores e das TCI´s não excluem a 

relevância das outras tecnologias para produção do pensamento. A diferença é 

que estes recursos configuram uma forma diferenciada na estruturação das 

atividades intelectuais.  

Outra característica da utilização dos modelos digitalizados sobre o 

pensamento, diz respeito às relações que o indivíduo estabelece com este 

objeto; a possibilidade do estabelecimento de uma relação recíproca e dialética 

entre sujeito, objeto, ambiente e situação, gerou inúmeras mudanças e 

transformações no seio da instituição educacional. Essas mudanças alteram 

não apenas a dinâmica de funcionamento estrutural, político, pedagógico, mas 

também as formas de apropriação do saber conduzidas pelos recursos 

computacionais e as TCI’s; favorecendo o desenvolvimento da autonomia entre 

o sujeito e o objeto. 

Numa outra perspectiva Gouvêa apresenta ainda uma terceira peculiaridade 

relativa à inserção da informática na educação: a possibilidade de simular uma 

situação que será estudada em sala de aula. Segundo ela, este recurso pode 

ampliar o raciocínio, a imaginação e a memória durante a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar, na medida em que uma  

“...pessoa adquire um conhecimento por simulação do sistema modelado que 

não se assemelha nem a um conhecimento teórico, nem a uma experiência 

prática, nem ao acúmulo de uma tradição oral. A simulação por computador 

permite que a pessoa explore modelos mais complexos e em maior número do 

que se estivesse reduzida aos recursos de sua memória ou 

imaginação”(2003:3). 

Tais características apontadas por Gouvêa devem ser consideradas durante a 

organização de uma atividade intelectual e podem influenciar o pensamento do 

educador que faz uso dos recursos computacionais e das TCI’s, é o que 
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confirma Costa(2001) quando estuda as representações sociais de professores 

da rede pública sobre o uso do computador na prática pedagógica.  

Segundo a autora, vários são os aspectos que influenciam a utilização dos 

recursos tecnológicos, dada à interpretação que o professor constrói sobre o 

uso das tecnologias aplicadas para fins de aprendizagem na escola. Estes 

referenciais orientam a significação (pensamento) e, por conseqüência, 

orientam formas diferenciadas de uso e aplicação dos recursos utilizados no 

desenvolvimento das atividades cognitivas. 

Assim, para compreender o contexto das mudanças eclodidas com o advento 

da inserção das tecnologias na escola, é necessário percebê-la mediante sua 

nova configuração social de espaço-tempo, onde a instituição ”ESCOLA” 

encontra-se em pleno processo de transição, mas sem perder de vista, em 

hipótese alguma, a sua função diante da sociedade: a potencialização da 

aprendizagem com a construção de um saber de qualidade, lastreado sob os 

princípios de autonomia, criatividade, senso crítico e liberdade no 

aprimoramento da inteligência humana, contribuindo para a formação do 

cidadão consciente, ativo e crítico.  

Segundo Libâneo(2002), para compreender a escola, como instituição social, é 

necessário que ela seja percebida em meio à relação dialética entre o indivíduo 

e a sociedade. Esta relação evidencia um processo simultâneo circunscrito em 

duas dimensões: o cultivo individual (promoção das mudanças individuais) e de 

integração social(intervenção num projeto social). Cabe à ação pedagógica, 

efetivada pelo professor, a função de mediar as duas dimensões, sem perder 

de vista a vinculação com o todo social, o que implica, na prática, que é 

necessário estabelecer a mediação entre a condição concreta da vida dos 

alunos e seu destino social.  

Weisz(2003,p.65) enfoca que: 

“O processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo de 

ensino..., não existe um processo único de ensino-aprendizagem..., mas dois 

processos distintos: o de aprendizagem desenvolvido pelo aluno, e o de 

ensino, pelo professor.”  
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Nestas considerações, percebe-se que o ato educativo constitui um processo 

de atividades que são distintas e complexas, o ensinar e o aprender no qual o  

professor é o agente responsável pela ação não arbitrária6 e intencional do 

processo educativo, face à transmissão de um conhecimento que viabilizará a 

inserção do aluno – a criança – na sociedade de maneira crítica. Fica então 

evidenciado neste processo um conjunto intrínseco de elementos de diferentes 

dimensões - sociais, psicológicas, históricas, culturais e pedagógicas – 

voltadas para o objetivo que é preparar o homem, que assume o papel de 

aluno, para a vida em sociedade. 

Gouvêa(2003) e Almeida(2000) pontuam que o uso dos computadores 

mediante o processo de ensino-aprendizagem depende da percepção que o 

professor tem desta ferramenta. De forma geral, os autores evidenciam a 

ocorrência de duas tendências pedagógicas adotadas pelo professor quando o 

mesmo utiliza a informática na educação em função do processo construção do 

saber no espaço da sala de aula: a instrucionista e a construcionista.  

A partir de releitura sobre as análises realizadas por Almeida acerca da 

utilização da informática frente à ação pedagógica dos professores, podemos 

evidenciar algumas características que distinguem a abordagem 

construcionista e interacionista, apresentadas no quadro abaixo: 

Características de distinção entre as abordagens 
 instrucionista e construcionista 

Intrucionismo Construcionismo 
Aponta que a aprendizagem decorre 
do aperfeiçoamento do ensino. 

Nega o valor da instrução. Ênfase  na 
aprendizagem. 

Uso do computador na escola está 
associado à aquisição da habilidade 
técnica de manuseio, em virtude da 
transferência da ação pedagógica 
voltada para o uso computador.   

O computador é visto como ferramenta 
de aprendizagem. 

Destitui do professor a relevância de 
sua função mediante o processo de 
ensino-aprendizagem, possibilitando o 
acesso de outro profissional. 

O professor é o mediador, facilitador 
do processo de ensino-aprendizagem.  

A preocupação é voltada para o modo 
de transmissão das informações que 
serão trabalhadas, devido não haver 
preocupação com formas 
diferenciadas do pensar dos alunos. 

Evidencia a necessidade do professor  
respeitar, identificar e incentivas o 
estilo de pensamento do educando.  

                                                
6 Essa condição é decorrente da função socializadora da escola, mediante a sociedade nos dias atuais. 
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preocupação com formas 
diferenciadas do pensar dos alunos. 
É fundamental o uso computador na  
otimização do ensino. 

Fundamental é que o conhecimento 
trabalhado tenha significado para o 
aluno. 

O aluno deve aprender a manusear a 
máquina.  

O computador possibilita diferentes 
estilos de resolução de problemas 
apoiado nas construções de 
operações concretas. 

Ensino uniformizado, dada a 
necessidade de formar habilidade 
técnica, o erro é um resultado não 
aceito. 

A aprendizagem é interativa, reflexiva 
e transitória. Não exige critérios para 
uniformização do processo de ensino. 
O erro é determinante no processo de 
construção do saber. 

 

A abordagem instrucionista é uma perspectiva de ensino adotada por alguns 

educadores que utilizam os recursos computacionais e audiovisuais como 

alternativa didática capaz de auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Nessa 

abordagem, não há uma preocupação para refletir sobre o desenvolvimento de 

novas formas significativas de pensar, pelo fato do aluno não necessitar ser 

provocado cognitivamente. O objetivo é capacitar os alunos para que adquiram 

uma habilidade voltada para o manuseio dos recursos computacionais. Neste 

sentido, a informática aplicada à educação é percebida como recurso 

otimizador de ensino (Almeida, 2000). 

A abordagem construcionista contrapõe-se à anterior, esta perspectiva 

extrapola em seus princípios a dimensão ensino e incorpora a ênfase na 

aprendizagem, na construção do saber. A principal característica “...é a noção 

de concretude como fonte de idéias e de modelos para a elaboração de 

construções mentais”7, a partir da relação dialética entre o concreto e o formal. 

O objetivo é favorecer a formação de cidadãos críticos e autônomos capazes 

de construir o próprio conhecimento. 

Para Gouvêa(2003) e Perrenoud(2001), se utilizado sob a perspectiva de 

formar indivíduos reflexivos e autônomos, o computador pode oferecer uma 

nova maneira organizada, versátil e interativa na construção dos 

                                                
7 Almeida,2000,p.35. 
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conhecimentos e das competências, tanto para o professor durante o processo 

de ensino, como para o aluno no processo de aprendizagem. 

Gouvêa compreende o uso das tecnologias computacionais neste processo, 

como uma nova tecnologia da inteligência, capaz de tornar a inteligência 

humana mais poderosa. Ela pontua ainda, que duas são as interações que 

podem ser promovidas com o computador neste processo: como dispositivo 

temporário e como amplificadores inteligentes8.  

Utilizado como dispositivo temporário no sistema educacional, o que segundo 

ela é mais comum, este recurso deve permitir o impulso do conhecimento e a  

habilidade dos alunos para que eles consigam desempenhar competentemente 

tarefas complexas sem o computador. Neste processo o objetivo é favorecer 

tornar o aluno independente enquanto sua capacidade para aprender. 

A utilização dos recursos computacionais como "amplificadores inteligentes",  

tem por objetivo auxiliar, eficientemente, a aprendizagem permanente. O uso 

destes dispositivos pode ser vinculado a diferentes categorias de aplicação 

educacional. 

Considerando que a sala de aula deve ser um ambiente de aprendizagem 

capaz de mobilizar a construção do saber e a aquisição de habilidades 

diversas, a utilização adequada dos recursos computacionais e das tecnologias 

da  comunicação e informação na prática educacional implica em mudanças 

que constitui uma dimensão que vai além das implicações materiais. Esta 

constitui, acima de tudo, uma mudança de ordem cultural, social e de 

concepção, em fim, uma mudança das representações que os educadores, 

possuem sobre a construção do processo educacional com a inserção da 

informática. 

Valente(2003) menciona que para promover, de forma efetiva e competente, o 

processo de apreensão da informática aplicada à educação é necessário que o 

professor tenha algumas aptidões:  

�
Entender o computador como uma nova maneira de representar o 

conhecimento, provocando um redimensionamento dos conceitos já 
                                                
8 Ferramentas/dispositivos usados habitualmente para completar, de forma mais eficiente,  tarefas com as 
pessoas, no caso específico da educação, tarefas educacionais. 
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conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas idéias e 

valores; 

�
Construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender por 

que e como integrar o computador à sua prática pedagógica e ser capaz 

de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica; 

�
Recontextualizar transformações para a dimensão do exercício de sua 

função, no sentido de organizar sua realidade de sala de aula, 

compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 

pedagógicos a que ele se dispõe atingir. 

Entendemos que somam-se a estas aptidões a necessidade do professor  

adotar uma perspectiva pedagógica voltada para abordagem construcionista9 

para efetivação da construção do processo de ensino-aprendizagem com 

auxílio da informática. Esta abordagem possibilita ao professor a oportunidade 

de conhecer os mecanismos cognitivos e interacionais utilizados pelo aluno na 

resolução de uma situação-problema.  

Ao aluno, são oferecidas contribuições que vão além da simples resolução de 

problemas. No processo de construção do saber  é permitido ao aluno testar, 

checar, avaliar, refletir e reconstruir as hipóteses e ações que serão utilizadas 

por ele na resolução de determinado problema.  

Nesta perspectiva, o erro adquire uma outra dimensão, ele faz parte do 

processo de aprendizagem, pois possibilita ao aluno perceber e avaliar 

alternativas novas que poderão ser utilizadas para resolver o problema 

proposto. 

Esta concepção de aprendizagem alicerça também o processo e os meios que 

serão utilizados para organizar a ação mediadora que possibilita construir os 

conhecimentos.  Nesse processo, o professor deve compreender e interpretar 

os mecanismos e as estratégias de cognição e de interações  utilizados pelo 
                                                
9 Referencial teórico que tem por base conceitual os fundamentos sócio-construtivistas. Segundo essa 
proposta, a tecnologia e seus recursos são utilizados como ferramentas educacionais com as quais os 
alunos constroem sua aprendizagem a partir da resolução de problemas significativos. A construção 
dessa aprendizagem, possibilita ao aluno a construção de conhecimentos por meio se sua própria ação, 
seja ela física ou mental. Nesta perspectiva, o computador, a internet e outros recursos tecnológicos não 
são detentores do conhecimento. É o aluno quem tem esta atribuição, a partir do seu sistema cognitivo e 
seu interesse, elabora o seu conhecimento com a finalidade de representar a situação problema proposta 
e desse modo resolvê-lo, cabendo ao computador ser apenas tutorado por este.  
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aluno; para assim, poder orientá-lo a questionar e escolher os desafios que 

poderão ser propostos para que este aluno alcance uma nova etapa de 

desenvolvimento (Almeida, 2000). 

Percebe-se que a interação do educador não fica limitada a estimular a simples 

interação entre o aluno e a ferramenta de aprendizagem10. Cabe ao educador 

disponibilizar ao educando o auxílio necessário para que ele possa 

compreender o problema proposto para então resolvê-lo. 

Estas considerações repercutem em uma série de implicações que ampliam os 

princípios acerca dos meios para promover a construção da cidadania, da 

autonomia, da criatividade e do senso crítico no processo de ensino e 

aprendizagem desenvolvido pela escola, e especificamente pelo professor. As 

atividades educacionais devem ser direcionadas para o sentido de uma 

aprendizagem veiculada através da circulação de informações e significados. 

Este são construídos em um espaço de convivência e interação que modificam 

as dimensões cognitiva, social, funcional e democrática da construção do 

saber. (Moran,2004a) 

 

1.3. O professor : Novas habili dades e competências 

 

Mediante o contexto para a superação da crise gerada pela transição dos 

paradigmas e a inserção da informática na educação, torna-se necessária a 

construção de uma prática pedagógica que consiga atender, hoje, a todas as 

demandas orientadas ao sistema educacional.  

Resgatando os princípios orientados por Morin e as considerações elucidadas 

por  Papert e Perrenoud,  torna-se evidente o fato de que a escola que possui 

laboratórios tecnológicos e faz uso da informática na educação, integrando-se 

a caminho das evoluções tecnológicas, não implica que os agentes 

profissionais da educação estejam aptos a efetivarem seus trabalhos numa 

mesma sintonia.  

                                                
10 Seja esta o computador, a internet ou programas e softwares educativos. 
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Para tanto, é relevante instrumentalizar o educador, do ponto de vista teórico e 

prático, possibilitando a este ultrapassar a burocracia institucional e 

governamental e responder ao seu papel num movimento constante de 

construção e reconstrução histórica, social e cultural. 

No caminho que pode concretizar esse objetivo, vários são os desafios 

impostos pela sociedade à escola e, conseqüentemente, ao professor. Em 

princípio, o professor precisa dar conta de uma série de novas atribuições 

originadas com as mudanças sociais e as novas concepções de aprendizagem 

postuladas pela psicologia nos últimos anos. As mudanças fizeram com que a 

escola assumisse tarefas e limites que antes cabiam à família, o que veio a 

ampliar as exigências com o docente em sua prática cotidiana, tornando 

necessário trabalhar a afetividade, a interação – grupo e sociedade -, a 

orientação moral e social e também zelar pelo equilíbrio psicológico.  

Noutra dimensão, considerando que nos encontramos na Era do 

Conhecimento, uma habilidade torna-se imprescindível a todo e qualquer ser 

humano que vive em sociedade: a capacidade do sujeito em apreender novos 

conhecimentos. Esta é  uma habilidade que envolve a competência da auto-

aprendizagem, a metacognição. Seja numa esfera micro, das relações entre 

homem-homem e homem-instituição, ou na esfera macro, das relações entre 

sociedades e instituições estatais, essa é uma capacidade imprescindível, que 

se mostra presente no contexto do dia a dia dos seres humanos. (Perrenoud, 

2001).  

Papert explicita que o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem de 

um indivíduo e da instituição a que ele pertence podem ocorrer 

simultaneamente, o que implica dizer que “... é diretamente proporcional a sua 

capacidade de aprendizagem, ou seja, uma combinação das capacidades de 

aprendizagem dos indivíduos e das instituições da sociedade" (1994:5).  Assim, 

pode-se compreender que a ação que o professor efetiva na escola, o ensinar, 

ocorre em via paralela de duplo sentido. O que implica dizer que, ao mesmo 

tempo que ensina, ao professor é facultada a possibilidade de aprender. Nesta 

concepção,  sujeito e objeto sofrem influências que são geradas nas relações 

dialéticas estabelecidas entre estes elementos. 
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Abranches(2003) e Almeida(2002) concordam quando pontuam acerca da 

necessidade para formar um professor, dotado de um conjunto de capacidades 

que incluem competências. Estas competências qualificam o professor para 

que ele possa realizar uma ação educativa mais responsabilizada, com maior 

mobilidade, capaz de gerir situações de grupo, de se adaptar a situações 

novas, sempre pronto a aprender, um educador mais informado e mais 

autônomo. Essa formação deve ocorrer em duas situações, como formação 

inicial e continuada, capacitando o professor tanto para ação voltada para a 

construção do saber escolar, como para o uso de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas.  

Neste processo de formação, capacitar o professor não significa fornecer 

receitas, mas conscientizar este profissional para o desempenho de suas 

atribuições de forma que ele acompanhe a dinâmica da sociedade. Percebido 

como promotor da aprendizagem, o professor deve assumir uma nova postura, 

voltada à construção do processo de formação de indivíduos, no qual seja 

proporcionada a criação de ambientes de aprendizagem capazes de motivar e 

desafiar o aluno a explorar, refletir e depurar idéias para chegar às 

descobertas. 

Nesta perspectiva de formar um novo perfil de professor, Perrenoud(2000) 

pontua partindo de uma perspectiva sócio-construtivista, que é necessário estar 

atento ao desenvolvimento de algumas competências, situadas junto à função 

deste como educador - o ensinar - de forma que ele possa utilizar a informática 

na educação: 

�
Saber fazer recortes de acordo com um julgamento sobre a relevância, 

pertinência e significância na ampliação das habilidades e competências 

construídas pelo aluno, específicas ao conhecimento trabalhado e ao 

objetivo geral a ser alcançado; 

�
Saber selecionar quais os aspectos do conteúdo abordado que são mais 

relevantes; 

�
Dominar o conhecimento em questão, de forma articulada e incluindo o 

modo específico e característico deste saber; 
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�
Saber relacionar o conhecimento em questão com outras áreas do 

conhecimento humano, assim como da realidade social do aluno de 

forma a contextualizar esse conhecimento; 

�
Conhecer as potencialidades dos seus alunos e suas experiências e 

conhecimentos anteriores; 

�
Adotar um pressuposto sobre como o aluno constrói esse conhecimento; 

�
Dominar estratégias de ensino eficientes, que sirvam de instrumentos de 

cultura, principalmente estratégias que utilizem o computador, para 

organizar situações de aprendizagem de forma que, efetivamente, sejam 

desenvolvidas no aluno as competências e os objetivos traçados pelo 

professor possibilitando o “pensar–com e o pensar-sobre-o-pensar e 

identificar o nível do aluno e seu estilo de pensar”( Almeida, 2000, p.77).  

As perspectivas implícitas nessas competências definem o espaço da sala de 

aula como um ambiente de aprendizagem capaz de possibilitar ao aluno a 

compreensão e a capacidade de resolução dos seus próprios problemas;  a 

autonomia necessária para que ele tome as decisões que favoreçam a 

construção de sua visão de mundo e a construção e projeção de sua 

identidade a partir do desenvolvimento de atividades que favoreçam a 

autonomia, a criatividade e o senso crítico do aprendiz e da relação dialética 

entre o conhecimento concreto e o conhecimento formal. 

Desse modo, nas relações estabelecidas na ação educativa, o educador 

assume dupla função a de professor, na medida em que ele é responsável pelo 

processo que conduz ao conhecimento do aluno e a de aprendiz, na medida 

em que ele precisa refletir sobre a própria atuação.  

Nesta perspectiva, pode-se apreender que a atividade realizada pelo professor 

é mediada por um conjunto de relações que são dimensionadas pelas 

diferentes significações sociais tanto da atividade do ensino como da 

aprendizagem. Considerando que as duas dimensões podem ser identificadas 

através da expressão comunicativa e da ação realizada pelo educador – sujeito 

desta investigação,  na intenção de desenvolver produção do saber em sala de 
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aula, justifica-se a necessidade de um estudo sob a abordagem da teoria das 

representações sociais.  

Compreendendo que o trabalho docente mediado pela informática na educação 

é permeado pelas representações sociais que o professor tem sobre ele 

próprio, como profissional da educação, sobre sua ação no desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem e sobre a informática na educação 

propomos no próximo capítulo, refletir algumas considerações acerca da teoria 

das representações sociais frente a construção dos significados construídos 

pelo professor mediante a inserção da informática na educação. 
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2. A inserção da informática na educação sob ó tica das 

representações sociais 

Este capítulo parte das reflexões, discutidas no capítulo anterior, sobre 

algumas exigências da sociedade contemporânea em relação à mudança de 

um novo paradigma educacional, que impõe a necessidade de cidadãos 

autônomos, reflexivos e competentes. Tomando como recorte alguns 

referenciais que possibilitaram a construção do contexto social desta 

investigação, temos como objetivo compreender o processo de construção do 

conhecimento escolar mediado pelas representações sociais dos professores 

da educação básica sobre o ensino, sobre a aprendizagem e sobre a 

informática na educação.  

Do momento em que nascem até sua morte, os seres humanos estão 

impregnados por um conjunto de idéias e significações que são socialmente 

construídas ao longo de sua existência.  

Essas construções são consolidadas como elementos ou objetos sociais, 

apreensões simbólicas e significativas dos acontecimentos vivenciados no 

cotidiano pelo indivíduo ou por determinado grupo social. Em outras palavras, 

essas significações são construções e leituras da realidade social vivenciada 

pelo indivíduo no meio social a que ele pertence. Vale salientar que o meio 

social é caracterizado por diferentes particularidades definidas no tempo e no 

espaço.   

Sob essa perspectiva, o homem é, simultaneamente, produto e produtor. Ele 

recebe influências do meio ao mesmo tempo em que interfere e contribui na 

organização do meio social, em seu espaço e em seu tempo, através de sua 

ação.  

Dentre essas ações, a comunicação, movimento das expressões dos sujeitos, 

possibilita ao homem uma forma de estabelecer relações e práticas sociais, ao 

mesmo tempo em que orienta a ação humana e as relações que são 

estabelecidas, promovendo a construção do conhecimento e da realidade 

social.  
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A partir dessa abordagem, Serge Moscovici11 elabora a noção de 

representações sociais. Seu objetivo é compreender os mecanismos 

psicológicos e sociais que fomentam a produção das representações e o poder 

de construção da realidade vivenciada pelos sujeitos sociais em seus grupos 

(Alves-Mazzotti, 2001). 

2.1. A Teoria das Representações Sociais 

“ Ao ser humano o criador deu um dom muito 

especial; uma capacidade que não foi dada a 

nenhum outro ser criado, em todo o universo.  

Nem às flores, nem às estrelas, nem aos 

anjos.  

Somente ao homem foi dado o dom da 

palavra, a capacidade de falar e, pela 

palavra, manifestar os seus pensamentos, 

comunicar as suas idéias, seus desejos e 

aspirações, os seus sentimentos e suas 

intenções mais íntimas.  

Também pela palavra ele pode esconder tudo 

isso.” 

Padovani,1987, p.13 
 
 
 

Na intenção de situar as abordagens da Teoria das Representações Sociais,  

que contextualizam as análises realizadas nesta pesquisa, realizamos um 

breve estudo acerca da perspectiva teórica processual, introduzida por 

Moscovici e aprofundada por alguns estudiosos entre eles Denise Jodelet12 e 

                                                
11 Psicólogo francês que em1961, introduz essa noção com base nos estudos realizados por ele sobre a 
psicanálise.   
12 Colaboradora e principal divulgadora dos trabalhos de Moscovici sobre as representações sociais, até 
hoje, ela contribui na análise da evolução do conceito da representação social desenvolvida por outros 
pesquisadores. (Alves-Mazzotti,2001) 
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da perspectiva estrutural da Teoria do Núcleo Central, desenvolvida por Jean 

Claude Abric em parceria com o Grupo MIDI13. 

2.1.1. Conceito e funcionamento das representações sociais 

Vários estudos vêm sendo realizados pelas ciências sociais, entre eles na área 

da psicologia social e da sociologia, no sentido de compreender como o 

indivíduo elabora, organiza e coloca em prática as concepções que ele constrói 

do mundo social e material.  

O conceito de representação social abordado neste trabalho, foi inaugurado por 

Serge Moscovici no ano de 1961, com a publicação da obra La Psychanalyse: 

Son image et son public. De maneira geral, este modelo parte do pressuposto 

de que as relações entre o sujeito e a sociedade são dialetizadas. Este estudo 

parte da necessidade de desenvolver um modelo capaz de apreender os 

mecanismos psicológicos e sociais que organizam a produção das 

representações do sujeito. Essa abordagem também considera que as 

operações e funções desta organização funcionam sob a ênfase da função 

simbólica e do poder de construção do real destas significações. 

Em “A representação social da psicanálise”(1978), Moscovici distingue as 

representações sociais de outros fenômenos psicossociais. Enquanto as 

imagens, opiniões e atitudes somente traduzem a posição e a escala de 

valores de uma informação circulante na sociedade, as representações 

possibilitam a produção de comportamentos e o estabelecimento de relações 

com o meio social. As representações sociais, por sua vez, incorporam os 

demais fenômenos, através das atitudes e comportamentos do sujeito na 

sociedade. 

Para a psicologia social, o conceito de atitude é um conjunto de respostas, 

construídas a partir de construtos internos de estímulos vindos do exterior do 

indivíduo. Já o conceito de representação social, pressupõe que o sujeito e o 

próprio processo de representação constrói o objeto representado, ou seja, a 

representação é produto e processo.  

                                                
13 Grupo de pesquisadores do Sul da França que participaram das pesquisas realizadas por Abric. 
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Neste conceito, as representações ao invés de se configurarem como reações 

a um estímulo exterior a elas, são, nas palavras de Moscovici (1978) 

"...´teorias, 'ciências coletivas’ sui generis, destinadas à interpretação e 

elaboração do real." Em síntese, para o autor, as representações são sistemas 

necessários para retomada do equilíbrio que possa ter-se perdido. É a busca 

de uma nova informação mediada pela comunicação cotidiana capaz de 

estabilizar o desequilíbrio e favorecer novamente um novo equilíbrio. Tem-se 

um movimento onde: "...o estranho penetra na brecha do familiar e este abre 

fissuras no estranho." (p.50)  

Esta corrente teórica da psicologia social distancia-se da influência 

dürkheimiana por não aceitar a realidade global como resultado da construção 

cumulativa das práticas individuais. Entretanto, considerando que  a noção de 

consciência coletiva postulada por Dürkheim, oportunizou à sociologia o 

desenvolvimento do conceito de identidade, aproxima desse modo a sociologia 

da psicologia.  

Na intenção de entender o ser humano exteriorizado, Jodelet(1988)14 explicita 

que esta noção  funciona como Carrefour, no qual a atividade de um indivíduo 

pode ser apreendida em duas instâncias, uma subjetiva e outra objetiva, 

construindo a identidade de um sujeito ou grupo social. Esta análise situa um 

ponto de encontro de múltiplas disciplinas, na medida em que pontua um 

problema central possibilitando a construção social do conhecimento. O que 

repercute em um avanço, quando esta se distancia da compreensão de outras 

abordagens psicológicas.  

Nesta dimensão, ao conceber o ato de representar como um ato de 

pensamento por meio do qual um sujeito se relaciona com um objeto, a autora 

enfatiza que não existe nenhuma representação social que não seja de um 

objeto, ainda que seja mítico ou imaginário. O que implica dizer que as 

representações sociais podem ser um meio através do qual a subjetividade 

pode ser pensada em todas as disciplinas sociais, pois é uma forma de 

compreender e dar significado à da vida cotidiana, ao mesmo tempo em que 

constrói esta realidade. 

                                                
14 Apud, Guareschi,Juvchelovitchi,1994. 



 

 

43 

 

Para interpretar a realidade cotidiana o sujeito efetiva uma atividade mental. 

Esta tem o objetivo fixar posições em relação a situações, acontecimentos e ao 

próprio sujeito. Torna-se imprescindível ressaltar que, essa atividade mental 

não se trata apenas de uma reprodução, mas de uma construção realizada 

através da comunicação, pressupondo o caráter de autonomia e de criação, 

nas dimensões individual ou coletiva, que o indivíduo possui.   

Segundo Alves-Mazzotti(2001), na visão de Moscovici a atividade 

representativa inclui um processo de construções sócio-cognitivas lastreadas 

de opiniões, atitudes e imagens. Nesse processo o indivíduo reproduz 

ativamente um objeto social através da atividade de reconstrução das 

representações do sujeito, partindo da apreensão deste objeto situado em um 

universo social e material. Esse é o principal fundamento que motivou 

Moscovici a retomar e renovar a abordagem defendida por Émile Durkheim 

sobre a concepção de representações coletivas.  Acima de tudo, Moscovici 

considera a dimensão construtiva do sujeito e não apenas a ação coercitiva da 

sociedade. 

Dessa forma, a pesquisadora compreende as representações como: 

“ ...uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado que nos 

ajuda a  apreender os acontecimentos da vida cotidiana, a dominar o ambiente, 

a facilitar a comunicação de fatos e idéias e a nos situar frente a pessoas e 

grupos, orientando  justificando nossos comportamentos.” (Alves-Mazzotti, 

2001, p.62) 

Este conceito permite compreender que as opiniões, imagens e significados 

não são abstratos ou neutros, são elaborações teóricas construídas 

coletivamente acerca da realidade social, imbuídos de um esquema de 

funcionamento lógico e de linguagens particulares, numa estrutura fundada em 

valores e idéias compartilhadas por um grupo, através das comunicações. 

Estas representações regem condutas desejáveis ou ao menos admitidas pelo 

indivíduo.  
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Maurieu apud Lane,200115 explicita que o processo de construção das 

representações sociais, é realizado mediante o: 

“... processo de comunicação, no qual o sujeito põe a prova, através de suas 

ações, o valor – vantagens e desvantagens – do posicionamento dos que se 

comunicam com ele, objetivando e relacionando seus comportamentos e 

coordenando-os em função de uma procura de personalização”.(p.35) 

Isto implica dizer que, para Maurieu, as relações sociais estabelecidas pelo 

sujeito são determinadas pelos objetivos da ação destes durante a efetivação 

de determinada comunicação por ele realizada. Neste movimento o homem 

elabora suas próprias representações sociais acerca de uma situação social 

específica, no tempo e no espaço, mobilizando significações e interesses 

necessários para a condição de sua existência, como sujeito social.  

Neste contexto de produção das significações e de construção da realidade, a 

linguagem assume um importante papel. Segundo a análise realizada por 

Lane(2001,p.33)16, em virtude da função primária da linguagem, ela é 

conceituada como : 

“...a comunicação e o intercâmbio social através da qual (o indivíduo) 

representa o mundo que (o) cerca e que influenciará seu pensamento, suas 

ações no seu processo de desenvolvimento e de hominização”. 

Em sua compreensão sobre o comportamento verbal, Lane define a linguagem 

como uma manifestação humana capaz de apresentar uma totalidade histórico-

social com características de agente e produto. Esse conceito parte da idéia de 

que a linguagem foi criada pelo homem como uma necessidade de transformar 

a sociedade em um contexto cooperativista, no qual os indivíduos de um grupo 

efetivem atividades produtivas garantindo sua própria sobrevivência. Esta 

condição garante a existência do que é conceituado pelas ciências sociais de 

grupo social. 

                                                
15 Estudos realizados por Lane(2001) com título de Linguagem, pensamento e representações sociais. 
Neste estudo a pesquisadora analisa a influência do pensamento e da linguagem na construção das 
representações sociais. 
16 Em sua análise Lane(2001) considera que o processo de reprodução das relações sociais está baseado 
em como o indivíduo ao falar constrói suas representações sociais, efetivando uma reflexão sobre as 
relações que ele estabelece lingüísticas entre os significados e situações, em determinado contexto social 
e de acordo com os objetivos que interessam a sua sobrevivência, ao preservar sua identidade, seja essa 
em nível individual ou de grupo.  
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Para Maurieu17: 

“ A representação social se constrói no processo de comunicação, no qual o 

sujeito põe à prova, através de sua ações, o valor - vantagens e desvantagens 

– do posicionamento dos que comunicam com ele, objetivando e selecionando 

seus comportamentos e coordenando-os de uma procura de personalização”. 

Esse processo de construção aponta para duas vertentes de compreensão18 

das significações produzidas pelo sujeito. A primeira é uma dimensão sócio-

coletiva, os significados atribuídos às palavras são orientados pela sociedade, 

num processo histórico e no desenvolvimento da consciência social do homem 

as quais são subordinadas às leis histórico-sociais.  

A segunda dimensão do significado das palavras inclui o processamento e a 

transformação destas através das atividades e pensamentos do próprio 

indivíduo, caracterizando a subjetividade, a individualização. Esse processo 

inclui uma etapa de subjetivação do mundo social e concreto pelo indivíduo 

que, em seguida, retornará para a objetividade do mundo sensorial do qual o 

indivíduo faz parte, através das ações que ele efetiva de fato. 

É sob esta perspectiva, que Kuhner(2002) ao se referir sobre a singularização,  

substitui o termo coletivas por sociais, sendo assim, a esfera social incorpora a 

formulação das representações dos sujeitos, através da realidade vivenciada 

pelo indivíduo ou grupo.  

Enfim, os significados são produzidos num contexto historicamente coletivo e 

adquirem no âmbito do indivíduo, um sentido pessoal, no qual a palavra 

mantém relações com a realidade social, com a vida e com os motivos do 

indivíduo. As significações são conhecimentos, informações, saberes 

acumulados pelo indivíduo, são modelos de pensamento capazes de 

influenciar a transmissão que é efetivada pela tradição, pela educação e pela 

comunicação social. 

Nesta dimensão, Moscovici explicita que para entender a conjuntura atual da 

sociedade, é relevante que sejam captadas as questões relativas à mobilidade 

                                                
17 Apud Lane, 2001, p.35. 
18 Lane apresenta nesta discussão a perspectiva trabalhada por Leontiev, acerca do processo de 
aprendizagem da língua materna. 
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e à plasticidade, presentes nos meios sociais. Na medida em que as 

construções sociais viabilizam a estruturação da realidade social e do senso 

comum19, inclui-se a análise dos fenômenos e regras sociais, que regem o 

pensamento social e o sentido comum construído pelos sujeitos e pelas 

instituições que integram um grupo específico na sociedade, determinando 

uma nova forma de compreensão da dinâmica das interações sociais, assim 

como novas práticas sociais.  

Jodelet (1994) define as representações sociais como um tipo de pensamento 

construído por sujeitos sociais - pessoas ou grupos sociais - que são 

apreendidos a partir dos acontecimentos da vida cotidiana, promove no campo 

das ciências sociais uma mudança de concepção que foi capaz de reabilitar a 

abordagem conceitual do senso comum, como conhecimento verdadeiro, um 

conjunto complexo de significados capaz de influenciar e reestruturar a 

realidade.  

Nesse sentido, a teoria das representações sociais pode ser compreendida em 

termos de ciência como uma abordagem teórica que busca intensificar sua 

função explicadora da realidade, partindo da definição de regras constituídas 

sobre modelos teórico, que possibilitam a especificação e prescrição das ações 

humanas.(Almeida, Cunha,2001)  

O estudo das representações sociais possibilitou a elaboração de uma nova 

abordagem para as análises de ordem psicológica e para as ciências humanas 

acerca dos fenômenos sociais. Confere ao sujeito social o poder de criação e 

permite a identificação das diversas formas de conhecimento,  experiências e 

aprendizagens desenvolvidas e as relações estabelecidas entre sujeito-sujeito 

e sujeito-objeto, tornando o homem um elemento fundamental para 

compreensão dos fenômenos sociais.  

2.1.2. Process os sócio-cogn itivos de formação das Representações 

Sociais 

 

                                                
19 Vale salientar que o conceito de senso comum utilizado nesta produção, refere-se ao conhecimento que 
desempenha um papel essencial, contribuindo para determinar o gênero de argumentos e explicações 
aceitas por um indivíduo. (Oliveira, 2001) 
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“Nas representações sociais o conteúdo do 

conhecimento é social, responde a certas 

normas morais do grupo e é orientado para as 

práticas sociais; é o conhecimento não-

científico, do senso comum, através do qual o 

indivíduo se engaja em seu grupo social e, 

através do sentimento de pertinência readquire 

sua identidade pessoal. Este conhecimento é 

construído através da comunicação existente 

nas interações informais entre os membros de 

um mesmo grupo. Pela construção deste 

conhecimento, o indivíduo se apropria do 

desconhecido, integrando-o à sua rede de 

conceitos, valores e de conhecimentos já 

estabelecidos.”20 

 

Como foi abordado anteriormente, o ato de representar21 é um processo de 

pensamento que estabelece relações entre o sujeito e o objeto social, numa 

ação subjetiva de construção autônoma, que inclui dimensões individuais e 

coletivas, elaboradas e compartilhadas que contribuem para a construção da 

realidade social comum, possibilitando a comunicação.  

Para Abric(1994a) a representação funciona como um sistema interpretativo da 

realidade vivenciada pelo sujeito. Este sistema rege as relações que o 

indivíduo estabelece com seu meio social e físico, determinando 

comportamentos e ações do sujeito e influenciam o contexto ao qual ele 

pertence.  

Baseado na concepção de que a representação é constituída por uma 

estrututra social e cognitiva, Abric classifica estes sistemas em função dos 

diferentes aspectos: 

                                                
20 Vasconcelos, Medeiros e Cysneiros, 2003, p.1. 
21 Noção das representações sociais, segundo abordagem conceitual de Jodelet, apresentada por 
Oliveira(2001).  
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�
sistema sócio-cognitivo: Compreende um conjunto de componentes 

integrados pelas funções  cognitivo e social. 

�
sistema contextualizado: Componente fundamental para construção da 

significação. Integra as dimensões de contexto sócio-cultural. 

Segundo Flament(1994), através da análise das funções das representações, é 

possível compreender a dinâmica da sociedade. Para ele as representações 

sociais exercem um papel fundamental na dinâmica das relações e nas 

práticas sociais. Isto ocorre por que estas respondem a funções essenciais: 

�
Função de saber: que constitui as atividades responsáveis pela 

compreensão e explicação da realidade. 

�
Função de orientação: que é definida pela situação vivenciada 

determinadora do tipo de relação que o sujeito estabelece com o 

objeto.Serve como guia para o comportamento e as práticas. 

�
Função justificadora: possibilita que o sujeito justifique as tomadas de 

posição, ação e os comportamentos efetivados anteriormente.  Esta 

função evidencia as relações inter-pessoais do sujeito. 

Jean–Claude Abric elaborou a Teoria do Núcleo Central, a título de 

complementação à teoria de Moscovici. Suas proposições básicas indicam que 

a representação social possui uma organização com características específicas 

e uma hierarquização dos elementos que a compõem, estruturando-se em 

torno de um núcleo central, este constituído de um ou mais elementos que dão 

à representação um significado. 

Nesta abordagem, o núcleo central constitui um esquema nuclear 

compreendido como um subconjunto da representação. Este é composto por 

um ou alguns elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe 

daria uma significação completamente diferente. (SÁ, 1996) 

Segundo Abric(1994a) o núcleo central tem duas funções:  

• uma função geradora: ele é o elemento pelo qual se cria, ou se 

transforma, o significado dos outros elementos constitutivos da 
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representação. Ele é o elemento por meio do qual os demais 

adquirem um sentido, um valor; 

• uma função organizadora: é o elemento que determina a 

natureza dos liames que unem entre eles, os elementos da 

representação. É, pois o elemento unificador e estabilizador da 

representação. 

O núcleo central é responsável pela homogeneidade de um grupo social, 

sendo determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas, 

marcado pela memória coletiva do grupo, bem como pelo sistema de 

normas. Sendo normativo, é resistente à mudança, e sua função é garantir a 

continuidade da representação. 

Paralelo à idéia de centralidade surge o conceito de sistema periférico, onde 

ocorrem atualizações e contextualizações da dimensão normativa, 

quebrando o consenso e remetendo a representação à mobilidade, à 

flexibilidade e à expressão individualizada. 

A principal função do sistema periférico é promover a interface entre a 

realidade concreta e o núcleo central, garantindo a ancoragem da 

representação na realidade do momento, através da concretização, 

regulação e adaptação do núcleo central da representação, defendendo sua 

significação como um amortecedor do impacto causado pelo confronto das 

diferentes significações de um mesmo objeto. 

Desse modo, pode-se perceber que além do núcleo central, as representações 

são constituídas por elementos periféricos. Estes elementos mantém com o 

núcleo uma relação contínua e dialética que apesar de não determinarem 

mudanças significativas na estrutura e organização da representação, 

condicionam a sua dinâmica. 

Inúmeras têm sido as abordagens que discutem o trabalho docente com ênfase 

em diversas dimensões que expressam e refletem a complexidade da 

atividade, nos planos pessoal e profissional. Nesta pesquisa foram buscados 

os conteúdos das representações sociais sobre o ensino, a aprendizagem e a 
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informática na educação e a compreensão de suas respectivas estruturas e 

relações.  

 

2.1.3. As representações sociais sobre a informática na educação: uma 

contribu ição a mais 

 

Maia(1997,p.2) explicita que:  

 “... a teoria das representações sociais tem contribuído para a ampliação do 

leque de conhecimentos que a escola deve levar em consideração. Além da 

versão escolar do conhecimento científico, tal perspectiva tem alertado para a  

importância da escola levar em conta este tipo de conhecimento como uma das 

variáveis a serem identificadas no processo de aprendizagem do aluno.(...) A 

identificação deste tipo de conhecimento em termos de representações, tanto a 

nível dos professores quanto dos alunos, pode nos ajudar a compreender 

alguns aspectos da sala de aula que venham a contribuir com o movimento de 

melhoria da qualidade do ensino.”  

Desse modo, em função do interesse da investigação de representação social 

para a compreensão dos fatos educacionais, orienta a atenção para o conjunto 

organizado das significações sociais do processo educacional e, mais ainda, 

para as construções que diretamente influenciam o processo de ensino-

aprendizagem. Favorece a explicação dos mecanismo pelos quais os fatores 

sociais influenciam os processos educacionais e os resultados alcançados por 

esse sistema.  

Ao considerar que as atitudes e comportamentos dos sujeitos são orientados, 

em parte, pelas representações construídas por ele ao longo de sua existência, 

percebe-se que o conhecimento é um processo e não apenas um conteúdo 

construído pelo indivíduo em sua singularidade ou na do grupo a que pertence. 

É por essa razão  que o sujeito constitui uma identidade em um universo social 

amplo, diverso e contraditório (Spink, 1995). 

Em oposição à idéia que reduz o professor apenas a um mero profissional, que 

necessita ter construído um conjunto de competências e habilidades técnicas 
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necessárias ao desenvolvimento de função como educar, esta perspectiva  

percebe na identidade do professor, a união entre o docente como profissional 

e o docente como indivíduo, em sua condição humana e social. Vale ressaltar 

que essas dimensões constituem algumas das condições básicas necessárias 

ao perfil de educador, como um dos responsáveis pela formação do cidadão do 

futuro. Nesta perspectiva, o professor é percebido como o ator das mudanças 

pelas quais a educação passa.  

Resgatando a discussão sobre o processo de transformação pelo qual passa a 

escola, percebe-se na realidade que a escola ainda tem um longo caminho a 

seguir rumo à construção e, mais ainda, à consolidação dos novos paradigmas 

educacionais como evidenciam Almeida(2000), Candau(2001), Costa(2001), 

Santos (2001), Carneiro(2002), Chaib(2002), Leite e Filé (2002), 

Abranches(2002,2003), Vasconcelos et al(2003) em seus respectivos estudos. 

Em cada especificidade de investigação, os estudiosos constatam um conjunto 

de elementos que influenciam esse processo. É evidenciado que as 

dificuldades dos professores frente à utilização da Informática na educação, 

principalmente na questão relativa à ação educativa do professor no processo 

de construção do saber escolar, estão vinculadas às representações que eles 

têm acerca das várias dimensões que constituem sua atuação como promotor 

de conhecimento.  

Quando Chaib (2002) comparou o computador com o monstro Frankenstein, 

ilustrou claramente a perplexidade do professor perante a máquina, misturando 

uma sensação de admiração, surpresa, crítica e cepticismo. Ele ressalta sua 

preocupação com a aversão, por parte dos professores, diante das mudanças 

necessárias e impostas pela evolução tecnológica. Segundo o autor, os 

professores vinculam, de maneira muito forte, a concepção tradicional ao seu 

papel como professor, ao papel da educação e aos métodos de ensino por eles 

utilizados. Este fato foi evidenciado pelo despreparo dos professores na 

adaptação à modernidade.  

As mesmas constatações foram apontadas por Carneiro quando  evidenciou 

reações como a frustração, a inferioridade e a resistência em usar o 
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computador, reafirmadas pela "idéia de que qualquer criança lida melhor com 

computador do que os adultos" (2002:57).  

Carneiro (2002) também elucida que as representações sociais do uso da 

informática são compreendidas pelo professor como uma ferramenta para o 

saber. Em sua compreensão a utilização ou não desta ferramenta nos diversos 

contextos sociais depende dos objetivos aplicados à educação, assim como 

seu significado social, seus efeitos e impactos. Para a autora, Ignorá-la seria o 

mesmo que negar o mundo em que vivemos, a sociedade da informação e 

comunicação. 

De forma geral, Costa(2001) evidencia nos resultados do seu estudo sobre  as 

representações sociais sobre o uso dos computador na prática pedagógica dos 

professores da rede pública, o quanto é forte a contribuição que o processo de 

formação dos professores tem fornecido para compreensão das 

representações pelos professores. Segundo a autora, a formação dos 

professores fortalece a perspectiva de que a sua ação educativa é voltada para 

a transmissão de conhecimentos mais do que a que eles são produtores do 

saber.   

Acredita-se que essa dificuldade, evidenciada nos estudos apresentados, 

possa ser uma das causas da enorme carência de profissionais com 

competências didático-pedagógicas que incluem o saber para a utilização dos 

recursos da informática aplicada à educação no processo educativo. 

Provavelmente, esse é o motivo da contratação de “técnicos” que, 

evidentemente, entendem muito de informática e pouco de educação, sem 

nenhuma formação pedagógica e didática.  

Ainda sobre o enfoque das dificuldades de inserção da informática no processo 

de construção da ação do professor, voltada para construção da 

aprendizagem, pontuamos uma outra questão relativa à resistência dos 

professores para utilização da informática no processo de ensino-

aprendizagem. Percebe-se que esta decorre dos paradigmas pedagógicos 

tradicionais que orientam o professor. 

Diante de tantos conceitos epistemológicos que norteiam a inserção de um 

conjunto de tecnologias modernas no processo de construção do saber, o qual 
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o instiga à construção de uma nova realidade, percebe-se que esta pesquisa 

contribui para compreender as relações entre os diferentes significados das 

representações sociais, assim como a forma como elas se relacionam ao modo 

como os professores reagem frente às questões da informática educacional.  

Desse modo, percebemos que a melhor forma para compreender essa 

realidade é apreender as informações sobre o processo de ensino-

aprendizagem mediante a inserção da informática no cotidiano da ação 

pedagógica no pensamento dos professores, ou seja, entender essas 

representações buscando apreender a importância do significado social que a 

ação educativa mediada pelo uso da informática representa para os 

professores. 

Finalmente, partindo do princípio de que as representações sociais dos 

professores sobre a informática na educação são influenciadas pelas 

representações sociais que eles possuem sobre o ensino e a aprendizagem, 

delineou-se por objetivo compreender como se estabelecem as relações entre 

as representações sociais dos professores sobre o ensino, sobre a 

aprendizagem e sobre a informática educativa. No capítulo seguinte 

apresentamos o caminho percorrido e as ferramentas utilizadas ao longo desta 

investigação.  
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3. Metodologia 

  

“ De um lado, a representação social é 

concebida como um processo social que envolve 

comunicação e discurso, ao longo do qual 

significados e objetos sociais são construídos e 

elaborados. Por outro, e principalmente no que 

se relaciona ao conteúdo de pesquisas 

orientadas empiricamente, as representações 

são operacionalizadas como atributos 

individuais- como estruturas individuais do 

conhecimento, símbolos e afetos distribuídos 

entre as pessoas em grupos ou sociedades” 

(Wagner,1995, p.149) 

A partir das considerações explicitadas por Wagner, ao elucidar de maneira 

simples as diferentes dimensões - social e individual – que compõem o estudo 

sobre representações sociais, buscou-se nesta investigação, de natureza 

qualitativa e quantitativa, compreender as relações entre as representações 

sociais dos professores da educação básica sobre o processo de ensino-

aprendizagem e a informática na educação. 

Optamos por utilizar instrumento de coleta, o questionário de associação livre 

com indicação das palavras mais importantes. Para realizar a análise de dados, 

optou-se pelo levantamento estatístico por freqüência simples e pela análise 

fatorial de correspondência. Para auxiliar nas análises realizadas foi utilizado o 

software Trideüx, na versão 3.2 (2002) como ferramenta de análise. 

A partir dos resultados obtidos pelas análises realizadas, foi possível  

apreender as expressões dos sujeitos, as diferentes modalidades, as 

informações e os valores, que compõem as representações dos objetos de 

estudo focalizado, de forma a compreendê-las em seu respectivo contexto e a 

partir de suas respectivas particularidades como objetos sociais.  
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3.1. Ao encontro dos sujeitos e de sua realidade 

 
3.1.1. Os sujeitos 

 

Inicialmente, pensou-se como critério de seleção dos sujeitos a serem 

investigados, professores da rede pública que estivessem atuando em sala de 

aula. Este foi posteriormente repensado pois durante a etapa de contatos e 

autorização para acesso do pesquisador às escolas, houve grande resistência 

por parte de uma maioria de professores da rede pública, em Recife para 

participar desta pesquisa. Segundo eles: 

“Os pesquisadores só vêm até a escola para criticar nosso trabalho, e não 

fazem nada para contribuir.”22 

Como pesquisadora, chamamos atenção para a relevância deste fato, valendo 

salientar que este não deve ser ignorado, pois este dado pode apontar para o 

indício de um grave problema capaz de comprometer a realização de 

pesquisas educacionais junto às escolas públicas em Recife e também deve 

impulsionar os pesquisadores a terem uma outra atitude, como por exemplo, 

retornar os resultados para os sujeitos que participaram da pesquisa, por 

exemplo. 

Dessa forma, em um primeiro momento, poucos foram os professores que se 

dispuseram a participar desta pesquisa. Assim, decidimos realizá-la durante 

processos de formação de professores, junto às Secretarias de Educação tanto 

em Recife, como em outras cidades de Pernambuco. 

Das Secretarias contactadas, apenas uma, a Secretaria Municipal de Educação 

de Arcoverde, possibilitou o acesso para realização da coleta de dados desta 

pesquisa. As  primeiras coletas realizadas ocorreram na primeira semana do 

mês fevereiro de 2004, durante a formação continuada dos professores desse 

município sobre o uso do livro didático.  

                                                
22 Transcrição da fala de um professor com quem foi feito contato. Mas vale ressaltar que a idéia expressa 
por ele foi compartilhada por outros professores. Alguns outros, não explicaram as razões pelos quais 
eles não queriam participar, mas apresentaram grande resistência. 
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Participaram dessa formação 300 professores do ensino infantil e fundamental. 

O acesso ao grupo foi mediado pela coordenadoria de formação da Secretaria 

de Educação, que nos apresentou ao grupo. Após breve apresentação, fomos 

convidados a esclarecer dados específicos da pesquisa e do processo de 

coleta de dados. Feitos os devidos esclarecimentos, deixamos claro que a 

participação dos professores era espontânea e sigilosa, o que significa que, 

não seria necessário qualquer tipo de identificação dos professores 

participantes nos questionários, salvo se quisessem fazê-lo. A aplicação do 

questionário foi agendada em comum acordo com os professores e o tempo 

médio utilizado foi de 30 minutos. Dos 300 questionários distribuídos, 98 

retornaram e puderam ser analisados. 

Com a quantidade de 98 sujeitos, os dados obtidos ainda se apresentaram 

insuficientes para composição de uma amostra significativa.  

Assim, direcionamos nossa atenção para um outro caminho, que no espaço de 

tempo que ainda tínhamos, pudesse nos ajudar a obter a quantidade de 

sujeitos necessários. Entre os meses de fevereiro e março do ano corrente, 

foram contactadas cinco instituições de ensino superior aqui em Pernambuco, 

para que a pesquisa pudesse ser realizada junto aos programas de pós-

graduação em educação. Destas, a Faculdade de Formação de Professores de 

Nazaré da Mata23 e a Faculdade de Filosofia do Recife (FAFIRE), foram as 

únicas que autorizaram a realização da coleta de dados, o que ocorreu ainda 

no mês de março. 

Na Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, os 

questionários foram aplicados junto às turmas de Educação Infantil, 

Psicopedagogia, Geografia e Lingüística. Na Fafire, os questionários foram 

aplicados junto às turmas de Educação Infantil, Psicopedagogia, Administração 

Escolar e Planejamento Educacional e Educação Ambiental. 

Apesar da pesquisa ter sido realizada em três municípios diferentes, os 

professores participantes integram o corpo docente de 14 (quatorze) 

municípios do estado de Pernambuco: Arcoverde, Abreu e Lima, Cabo de 

Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, 
                                                
23 Instituição educacional de ensino superior vinculada a Universidade de Pernambuco(UPE).  



 

 

58 

 

Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa 

Grande e São Lourenço da Mata. 

Nessas instituições foram respondidos 171 (Cento e setenta e um) 

questionários, contemplando, ao final da coleta, uma amostra com 269 

(duzentos e sessenta e nove) questionários, ou seja, sujeitos.  

O grupo foi caracterizado a partir de 9 (Nove) variáveis pré-determinadas e 

investigadas a partir dos questionários, evidenciando perfis específicos no 

grupo social estudado.  

Após aplicação do questionário foi realizado um levantamento quantitativo das 

variáveis de caracterização dos sujeitos (sexo, tempo de atuação profissional, 

formação, pós-graduação, nível de atuação educacional, rede institucional a 

que pertence, atividade em sala de aula/fora de sala, experiência de uso da 

informática na vida profissional e pessoal), cujos resultados estão expressos na 

Tabela 1 por meio do levantamento de índices de freqüência de participação. 

Este levantamento nos permite apreender o perfil dos sujeitos pesquisados. 

 
Tabela 1: Caracterização dos sujeitos por levantamento de Índices 

INFORMAÇÕES SOBRE OS SUJEITOS Índices 

Sexo (SEX) F % 

0. Não responderam 3 1,1 

1. Feminino 243 90,3 

2. Masculino 23 8,6 

Tempo d e atuação profiss ional (TEM) / anos   

0. Não responderam 15 5,6 

1. 0<=5 71 26,4 

2. =6<=10 66 24,5 

3. =11<=16 63 23,5 

4. =17< =21 37 13,7 

5. =22< 17 6,3 

Formação (FOR)   

0. Não responderam 13 4,8 

1. Humanas: Geografia ou história 62 23,0 

2. Biológicas: Biologia 22 8,2 

3. Educação: Magistério, Pedagogia, pedagogia c/ outra habilitação 120 44,6 

4. Sociais aplicadas: Administração ou hotelaria 2 0,7 
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5. Exatas: Matemática ou engenharia 5 1,9 

6. Psicologia 2 0,7 

7. Direito 1 0,4 

8. Letras 40 14,9 

8. Fonoaudiologia 2 0,8 

Pós-graduação (PG)   

0. Não responderam 8 3,0 

1. Tem pós-graduação 45 16,7 

2. Não tem pós- graduação ou está em andamento 216 80,3 

Modalidade de ensino (ME)   

0. Não responderam 34 12,6 

1. Infantil, infantil/fundamental ou infantil c/ médio 31 11,5 

2. Fundamental ou fundamental c/ médio 155 57,6 

3. Médio 15 5,6 

4. Superior 2 0,8 

5. Especial ou especial c/ outra modalidade 6 2,2 

6. Professores que estão fora de sala de aula 26 9,7 

Experiência com Informática Pessoal (EPS)   

0. Não responderam 33 12,3 

1. Possuem experiência c/ informática na vida pessoal 136 50,5 

2. Não Possuem experiência c/ informática na vida pessoal 100 37,2 

Experiência com informática Profiss ional (EPF)   

0. Não responderam 80 29,7 

1. Possuem experiência c/ informática na vida profissional 30 11,2 

2. Não possuem experiência c/ informática na vida profissional 159 59,1 

Rede (RED)   

1. Rede Pública de ensino (municipal, estadual ou federal) 236 87,7 

2. Rede Privada de ensino (instituições privadas ou Ong’s) 33 12,3 

Atuação (ATU)   

1. Professores que estão em sala de aula 243 90,3 

2. Professores que estão fora de sala de aula 26 9,7 

 Legenda: F - Freqüência em termos numéricos. 
 % - Freqüência em termos percentuais 

 

Participaram da pesquisa professores que atuam junto ao Ensino infantil, 

fundamental, médio, superior e educação especial nas redes pública e privada. 

Os dados somam uma amostra composta por 269 (duzentos e sessenta e 
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nove) sujeitos, tomando por base de freqüência 100% (cem por cento) como 

patamar de referência. 

Observando a Tabela 1 podemos apreender algumas informações acerca do 

perfil do grupo questionado. Apesar de apresentar diferentes características, o 

grupo tem particularidades que podem evidenciar perfis específicos para sub-

grupos integrantes do grupo de educadores do estado de Pernambuco. É 

relevante evidenciar que todos os critérios escolhidos para os sujeitos foram 

contemplados, tendo em vista que 87,7% são professores da rede pública e 

90,3% estão em sala de aula.  

De maneira geral, o grupo investigado é definido por professores do sexo 

feminino 90,3%, com tempo de atuação variando entre um a dezesseis anos 

74,4%, habilitados na área educacional24 44,6%, atuando a maioria destes no 

ensino fundamental 57,6%.  

Um dado relevante observado refere-se à experiência desse grupo de 

professores em relação ao uso da informática25 no cotidiano de suas atividades 

pessoais e no exercício de sua atividade profissional, como mostram os 

Gráficos 1 e 2 representados, a seguir: 

Gráfico 1: Experiência em informática na vida pessoal

12%

51%

37%

0. Não responderam
1. Possuem experiência c/ informática na vida pessoal
2. Não Possuem experiência c/ informática na vida pessoal

 

 

O gráfico 1 apresenta uma representação percentual em relação à experiência 

dos professores com a informática na sua vida pessoal. Como resultados 

                                                
24 Magistério, pedagogia ou pedagogia com outra habilitação. 
25 O uso da informática no caso investigado diz respeito ao acesso e uso de computadores e das 
tecnologias de comunicação e informação. 
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temos que, 37% dos professores não utilizando a informática na vida pessoal e 

51% possuem experiência com a informática, 12% não responderam a 

questão. Esta informação evidencia que, apesar de mais da metade da 

população ter uma vivência com a informática, ainda é muito expressiva a 

quantidade de professores em Pernambuco que não tem acesso a este recurso 

do ponto de vista pessoal. Vale salientar ainda que esse número ainda é mais 

preocupante se levarmos em conta que 12% dos professores não responderam 

à questão enfocada podendo esse índice ser ainda mais alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 2 acima, pode-se observar que 59% dos professores não utilizam o 

computador no exercício de sua função como professor; 11% dos professores 

não respondeu ao questionamento realizado e apenas 30% dos professores 

possuem experiência com a informática em sua vida profissional. Fica 

evidenciado que a maioria dos professores ainda não utiliza a informática no 

desenvolvimento processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

 

3.1.2. A realidade: entre o ideal e o real 

 

Atrelada às informações sobre os sujeitos que participaram da pesquisa, 

buscamos, ao longo do processo de coleta de dados, conhecer o contexto 

educacional do qual os professores fazem parte. Essa aproximação do real 

Gráfico 2: Experiência com informática 
na vida profissional

30%

11%
59%

0. Não responderam
1. Possuem experiência c/ informática na vida profissional
2. Não possuem experiência c/ informática na vida profissional
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ocorreu em caráter informal, ou seja, foram registradas em um diário de 

investigação26. 

Durante os contatos iniciais com a Secretaria de Educação da cidade de 

Arcoverde - numa conversa de caráter informal com a pessoa responsável pela 

autorização para realização da coleta de dados no município – nos foi 

informado que o município, pelo menos até o momento de realização da 

pesquisa (início de fevereiro de 2004), não tem construído qualquer projeto 

para implantação da Informática no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo ela, a inserção dos recursos computacionais limitou-se ao uso dos 

mesmos junto à atribuições de ordem administrativa do sistema municipal. 

Tomando por referência o cronograma do Programa de Implantação dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE’s) no Estado de Pernambuco, 

oficializado em fevereiro de 2000, cujo objetivo é implantar 10 NTE’s e 300 

laboratórios de Informática nas escolas públicas do estado; entre eles, o NTE 

da cidade de Arcoverde, deveria ter sido instalado no Caic, escola que integra 

a rede municipal, onde está situada também a Secretaria de Educação do 

referido município. Pode-se averiguar, a partir das informações prestadas pela 

pessoa da Secretaria de Educação do Município da referida cidade que não 

existe nenhum projeto com vistas à informatização do sistema educacional do 

município, pelo menos até o momento da etapa de coleta de dados. Esta 

informação foi confirmada também durante a aplicação dos questionários junto 

aos professores. 

Constatou-se também que, dos 13 municípios investigados, somente os 

municípios de Caruaru e os que integram a Região Metropolitana do Recife 

(Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho) 

possuem propostas e estas estão sendo implantadas, contemplando os 

objetivos do Programa Estadual da informatização da escola pública.  

Estes dados apontam para duas questões de extrema relevância: a primeira 

para o comprometimento de realização do programa de Informatização da 

Escola Pública e a segunda, refere-se às construções dos significados, valores 

                                                
26 Documento utilizado pela pesquisadora, no qual eram registrados os procedimentos, ocorrências e 
observações acerca do período de realização da pesquisa de campo.  
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e compreensão da informática no processo de ensino-aprendizagem pelos 

professores.  

Em termos de abrangência do uso da informática na Educação, apenas em 

algumas cidades, que parecem ser as cidades que possuem maior porte 

econômico e social, apresentam um movimento no sentido de efetivar a 

informatização das escolas. 

De modo geral, pode-se evidenciar que, em Pernambuco, o uso da informática 

na educação, com base nas informações fornecidas pelos professores, 

apontam indícios que, ainda é longo o processo de informatização do sistema 

educacional no estado. Seja pela questão relativa à falta de preparo ou 

segurança de uma grande quantidade de professores para planejar aulas 

utilizando a informática no processo de ensino-aprendizagem, ou pela limitada 

abrangência de execução dos projetos de informatização não efetivados, 

principalmente nos municípios interioranos do Estado.  

Um outra questão foi identificada. Durante a etapa de coleta de dados, 

segundo relato dos professores investigados e averiguação realizada pelo 

pesquisador em visita aos NTE´S de algumas escolas do Recife, algumas 

instituições educacionais das cidades, onde os laboratórios foram implantados 

e projetos de informatização das escolas públicas estão em andamento, a 

utilização da informática na educação no processo de ensino-aprendizagem 

ainda não ocorre. Dentre as razões que motivam o não uso da informática no 

exercício das atividades em função do processo de construção do 

conhecimento escolar os professores situaram as seguintes justificativas: 

1. As condições precárias de estrutura dos laboratórios, seus equipamentos e 

recursos de multimídia ocasionada pela falta ou deficiente manutenção 

corretiva ou preventiva dos equipamentos e dos próprios laboratórios; 

2. A opção do professor, por não usar o recurso justificada por várias razões, 

entre elas: 

a. a falta de/pouca de habilidade para utilizar os equipamentos durante 

o desenvolvimento da aula, o que gera, segundo os professores, 
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dispersão de atenção e distanciamento do alcance dos objetivos para 

aprendizagem dos conteúdos; 

b. as dificuldades para fazer o uso da informática no processo de 

ensino-aprendizagem dos conteúdos trabalhos. Para alguns professores, 

o uso deste recurso necessita de um planejamento diferenciado e que 

eles terem dificuldades para executar o planejamento construído; 

c. o medo expresso por alguns professores, dos alunos quebrarem os 

equipamentos do laboratório quer seja pelo fato dos alunos saberem 

utilizar ou mesmo por atitudes de vandalismo;  

d. a falta de tempo para dar conta de todo o currículo programado, 

podendo comprometer seu cumprimento, pois este processo pede um 

tempo didático maior do que o que se costuma fazer em todas as 

atividades programadas; 

e. por fim, o fato de algumas instituições limitarem o uso dos 

laboratórios apenas a algumas turmas. A  justificativa dessa restrição foi 

dada pelo comportamento da turma no ambiente de laboratório ou pela 

divergência dos objetivos educacionais traçados para cada turma. 

Especificando este último ponto, segundo um educador em sua escola só 

as turmas menores têm acesso aos laboratórios, por trabalhar o 

educador, em regime de polivalência, possibilitando ao professor explorar 

com maior eficiência e maior freqüência o uso do computador.  

Nestes relatos pode-se perceber que, apesar da vivência do professor com o 

uso da informática, muitas são as dificuldades expressas por esses 

educadores. Essas justificativas situam dificuldades de ordem físico-estruturais,  

didático-pedagógicas e de concepções. 

Os estudos realizados por Costa(2001), Chaib(2002), Carneiro(2002), 

apontaram algumas considerações que dizem respeito à construção das 

representações sociais sobre a informática na educação, segundo esses 

autores as mesmas estão vinculadas às concepções pedagógicas da ação dos 

professores. Centramos o olhar sobre esta dimensão percebemos que as 
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considerações relatadas pelos  educadores também apontam para elementos 

implícitos em sua prática.  

3.2. A realização da pesquisa 

 

Como foi colocado, optou-se por instrumento de coleta de dados o questionário 

de associação livre27 com indicação de elementos mais importantes. Este 

instrumento de caráter qualitativo é, segundo Abric(1994b), muito utilizado em 

pesquisas no campo das representações sociais.  

Este instrumento utiliza a listagem de palavras, o que possibilita uma análise 

dos aspectos quantitativos vinculados às diferentes dimensões sociais 

presentes em cada uma das representações investigadas, facilitando dessa 

forma, o acesso ao significado das representações. 

Além desta vantagem, o uso desta ferramenta tanto permite a redução dos 

riscos relativos à subjetividade da listagem realizada pelo pesquisador, como 

possibilita que sejam evidenciadas as variações interindividuais na ordem dos 

temas e das modalidades de respostas expressadas pelos sujeitos 

questionados acerca dos temas indutores.(Abric,1994b) 

Dada a necessidade de identificar os universos semânticos de cada tema 

investigado, o pesquisador propôs aos sujeitos que eles expressassem, seis (6) 

palavras/expressões que lhes viessem à mente quando se fala de Ensino, 

Aprendizagem e Informática na Educação no caso desta pesquisa. Em 

seguida, foi solicitado ao professor participante que ele identificasse as duas 

expressões/palavras mais importantes. 

O material produzido a partir desta estratégia metodológica permitiu a definição 

do universo semântico das representações sobre o ensino, a aprendizagem e a 

informática na educação.  

Foram questionados ao longo da pesquisa 269 sujeitos, que produziram uma 

quantidade diferente de expressões para cada representação. Na 

decomposição das dimensões investigadas nos questionários foram produzidos 

269 (duzentos e sessenta e nove) conjuntos de respostas para a questão 

                                                
27 Anexo Um 
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relativa ao ensino, 268 (duzentos e sessenta e oito) para aprendizagem e 264 

(duzentos e sessenta e quatro) para a questão relativa à informática na 

educação. Em princípio, estes dados poderiam ser relevados, mas um fato nos 

chamou a atenção, apontando uma terceira questão que acreditamos ser 

relevante. 

Em todas as instituições onde foram aplicados os questionários, foram 

utilizados como procedimento de apresentação da pesquisa e da aplicação do 

questionário, uma explanação semelhante a que foi realizada junto à prefeitura 

de Arcoverde, descrita anteriormente. Apesar disto, muitos dos professores 

questionados apresentaram dificuldade para expressar as palavras associadas 

à informática na educação.  

No momento da aplicação do questionário foi percebido pelo pesquisador 

(presente em todos os momentos de aplicação do questionário) que os 

professores ou demoravam mais tempo para responder à abordagem em 

questão, ou devam respostas em número inferior ao que foi solicitado28, ou 

mesmo alguns não respondiam, deixando em branco a parte referente à 

informática na educação. 

O pesquisador procurou fornecer as necessárias explicações e 

esclarecimentos para as dúvidas que surgiram ao longo da aplicação do 

questionário. As dúvidas surgidas na aplicação do questionário estavam 

circunscritas em duas dimensões: a enumeração das palavras mais 

importantes e a definição de respostas para as associações relativas à questão 

informática na educação. Todas essas dúvidas foram esclarecidas pelo 

pesquisador; mesmo assim, algumas questões, e em particular as referentes à 

informática da educação, ou não foram respondidas ou foram respondidas de 

forma incompleta. Evidenciado este fato pelo pesquisador, no ato da entrega 

do questionário foi sugerido aos professores participantes que tentassem 

completar as questões; alguns assim o fizeram, outros não.  

As informações constatadas são evidências relevantes, pois apontam para o 

contexto real do processo de inserção da informática da educação no processo 

                                                
28 Para cada representação foram solicitadas 6 (seis) expressões/palavras associadas. 
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de ensino-aprendizagem, no qual os professores vivenciam, de forma concreta 

e interativa, todas as experiências, conquistas e fracassos.  

Em seguida, para auxiliar na análise dos dados produzidos, foi utilizada como 

ferramenta de análise quantitativa,  o software Trideüx29 , na versão Windows 

3.2 (2002). Este software é uma ferramenta de análise de dados que submete 

a um tratamento estatístico as modalidades e os sujeitos apreciados, utilizando 

técnicas simplificadas e complexas.  A atividade realizada pelo software parte 

do cruzamento das variáveis diferentes que são apontadas pelo pesquisador.  

O Trideux foi escolhido por ser um software multidimensional de utilidade e 

flexibilidade, que pode realizar tanto levantamentos estatísticos de freqüência 

simples, como análise fatorial de correspondência de dados categóricos, 

simultaneamente, favorecendo a expressão de associação entre várias 

dimensões.  

Por meio do levantamento estatístico de freqüência simples é possível 

identificar o campo semântico das representações. É através da análise fatorial 

de correspondência, instrumento fundamental para análise dos dados, que são 

apreendidas as diferenças entre as representações e as relações entre estas, 

em função dos subgrupos30 que constituem o grande grupo social investigado. 

Assim, essa análise permite que o pesquisador interprete os resultados obtidos 

a partir das projeções dos fatores31, representados graficamente na forma de 

um plano fatorial.  

 A Análise fatorial de correspondência é um método de análise fatorial para 

variáveis categóricas. Utilizado primeiramente por Fisher em 1940 e a seguir 

difundida na França por Benzecri  em 1969.Essa análise é um recurso que 

utiliza a decomposição dos dados em fatores . A decomposição “...é obtida 

para se estudar a estrutura dos dados sem que um modelo seja hipotetizado ou 

que uma distribuição de probabilidade tenha sido assumida”32.  

                                                
29 Desenvolvido no Laboratório Printemps, Universidade de Versailles, pelo cientista Philippe Cibois. 
30 Cada subgrupo é constituído de características específicas em relação as informações dadas pelos 
próprios professores. 
31 Melhor orientação de um fator que resume a melhor dispersão em torno do ponto de 
tipicidade(baricentro). 
32 Disponível em http://www.inf.ufsc. br/cee/posters/ResumoFloripa. html acesso em 30.05.03  
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Para interpretação das informações expressas nos planos fatoriais, tomou-se 

por referência a maior inércia acumulada, isto corresponde à variância33 entre 

os pontos no plano.   

É interessante perceber que esta etapa é fortemente condicionada à 

interpretação dada pelo pesquisador, o que caracteriza a pesquisa também 

como qualitativa. Nesta etapa utilizou como enfoque de análise três critérios: a 

similaridade, o contraste e a contigüidade lingüística.  

Com os resultados da análise realizada, é possível que o pesquisador possa 

identificar e compreender a relação entre as diferentes representações sociais 

sobre o ensino e aprendizagem, assim como a influência destas sobre as 

representações sociais sobre a informática na educação partindo assim para 

uma análise qualitativa dos resultados. A análise realizada estendeu-se em 

quatro etapas: 

1. Identificação e análise do conteúdo/campo semântico das 

representações investigadas definindo-se os elementos constitutivos das 

representações através da: 

a. Identificação das palavras/expressões associadas com suas 

respectivas freqüências de ocorrência;  

b. Agrupamento das palavras, de acordo com o significado; 

2. Identificação e organização dos elementos constitutivos (nucleares e 

periféricos) por meio da aproximação do núcleo central: 

a. Identificação das palavras/expressões com maior índice de 

freqüência; 

b. Análise das palavras/expressões mais importantes, apontadas 

pelos professores e suas respectivas freqüências.  

3. Identificação das diferenças entre as representações, realizada pela 

análise fatorial de correspondência, representada no plano fatorial.  

                                                
33 Distância de um elemento do plano fatorial em relação ao ponto de tipicidade, que expressa a 
contribuição desse elemento em função da variância global da nuvem de pontos(dados). 
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4. Identificação das diferenças entre as representações em função das 

características dos sujeitos, por meio da análise fatorial de correspondência, 

representada no plano fatorial, possibilitando compreender a relação entre 

as representações.  

 

Enfim, estas análises possibilitaram a compreensão das representações sociais 

dos professores da educação básica sobre o ensino, a aprendizagem e a 

informática na educação. No próximo capítulo, apresentaremos os resultados 

das análises realizadas considerando cada uma das etapas anteriormente 

mencionadas. 
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Capítulo Quatro: Os resultados 
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4. Apreendendo as representações sociais sobre o process o de 
ensino-aprendizagem e a informática na educação 
 
 

Partimos do princípio de que os professores realizam a interpretação da sua 

realidade cotidiana por meio de uma atividade mental34. Esta permite que eles 

definam suas posições em relação aos acontecimentos da sua vida cotidiana – 

ação educativa realizada por eles – baseados em suas concepções, seu 

imaginário, suas representações. Dessa maneira, é fundamental que 

apreendamos as representações sociais sobre o ensino, a aprendizagem e a 

informática na educação, e suas relações.  

Ao longo deste capítulo apresentaremos as apreensões desenvolvidas ao 

longo de cada etapa de análise dos dados coletados nesta investigação, por 

meio da aplicação do questionário de associação livre com indicação das 

palavras mais importantes. 

Na intenção de nos aproximarmos dos significados das representações sobre o 

ensino, a aprendizagem e da informática na educação, as análises foram 

definidas em quatro etapas diferentes.  

Iniciamos este estudo a partir da definição do campo semântico produzido35 

pelos professores. Esta etapa inclui a identificação dos elementos constitutivos 

de cada representação, tomando as palavras associadas a cada questão 

apresentada. Ainda nesta etapa, foi realizado o levantamento das respectivas 

freqüências e o mapeamento dos elementos comuns e específicos de cada 

representação com o objetivo de identificar alguns indícios que possibilitassem 

apreender as relações entre as representações. 

Num segundo momento, buscamos perceber em cada conjunto semântico as 

diferentes dimensões de sentido presentes. Para tanto, cada campo semântico  

foi organizado a partir do agrupamento das palavras por temas, buscando 

perceber a similaridade de sentido, constituindo assim categorias temáticas.  

                                                
34 Essa atividade mental, de caráter autônomo e criativo, não é uma mera reprodução conceitual, mas 
uma construção realizada através da comunicação na qual o sujeito expressa pela linguagem o conteúdo 
de suas construções – de ordem individual e coletiva – acerca de um objeto. 
35 Conjunto das expressões/palavras produzidas pelos professores que constituem os elementos 
integrantes das representações sociais. 
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Esta organização permitiu a viabilização da compreensão dos significados das 

representações sociais sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na 

educação.  

Em um terceiro momento, buscou-se identificar as diferenças e semelhanças 

entre as representações e a relação entre as representações identificadas e as 

características dos sujeitos. Esta etapa possibilitou ainda, que pudéssemos 

finalmente chegar à quarta etapa dessas sendo possível dimensionar como as 

relações se estabelecem entre as respectivas representações investigadas. 

 

4.1. Apreendendo o s campos semânticos das representações sociais 

 

Como foi mencionado anteriormente, a primeira etapa da análise das 

representações sociais sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na 

educação, corresponde à identificação do campo semântico das respectivas 

representações. Nesta fase foi identificado o conjunto de palavras/expressões 

associadas a cada uma das expressões apresentadas com suas respectivas 

freqüências de evocação. 

Os campos semânticos produzidos compuseram uma amostra de 1.615 (um 

mil, seiscentas e quinze) expressões/palavras associadas à palavra Ensino36; 

1.605 (um mil, seiscentas e cinco) expressões/palavras associadas a palavra 

Aprendizagem37 e 1.528 (um mil, quinhentas e vinte e oito) 

expressões/associadas à expressão Informática na educação38. Deste universo 

de expressões/palavras associadas produzidas, 327 (trezentos e vinte e sete) 

no Ensino, 373 (trezentas e setenta e três) na Aprendizagem e 317 (trezentas e 

dezessete) na Informática na Educação são expressões diferentes.  

Comparando e analisando as freqüências de ocorrência das expressões 

associadas vinculadas ao ensino, à aprendizagem e à informática na 

educação, fica evidenciado que, apesar do conjunto das palavras associadas 

ao ensino apresentar o maior índice de freqüência de evocação, é o conjunto 

                                                
36 Tabela dois: Campo Semântico das representações sobre o ensino. 
37 Tabela dois: Campo semântico das representações sociais sobre a aprendizagem. 
38 Tabela dois: Campo Semântico das representações sociais sobre a informática na educação. 
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de palavras associadas à aprendizagem que apresenta maior índice de 

dispersão, em virtude deste constituir a mais alta ocorrência de palavras 

diferentes. O conjunto de palavras associadas à informática na educação 

apresenta os menores índices de evocação39 e dispersão40.  

Definimos os campos semânticos de cada representação tomando por dados 

os três conjuntos de respostas produzidas pelos sujeitos às respectivas 

questões ensino, aprendizagem e informática na educação. Apresentamos na 

tabela 2, as palavras associadas com freqüência de evocação igual ou superior 

a 4 que definem os campos semânticos das representações sociais sobre o 

ensino, a aprendizagem e a informática na educação:  

Tabela 2: Campo semântico das representações sociais sobre Ensino, 
Aprendizagem e Informática na Educação 

 ENSINO  APRENDIZAGEM INFORMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO 

Nº PALAVRA F PALAVRA F PALAVRA F 
01 Conhecimento 86  Conhecimento 74 Atual 62  
02 Aprendizagem 65  Mudança 35 Tecnologia 62  
03 Dedicação 60  Construção 34 Conhecimento 60  
04 Amor 40  Crescimento 32 Necessário 54  
05 Informação 40  Interação 31 Importante 48  
06 Troca 40  Troca 31 Informação 47  
07 Educação 39  Interesse 30 Pesquisa 43  
08 Transmissão 38  Saber 29 Globalização 42  
09 Responsabilidade 37  Compreensão 27 Avanço 41  
10 Construção 32  Desenvolvimento 27 Moderno 39  
11 Formação 31  Participação 24 Facilitador 37  
12 Compromisso 30  Criatividade 21 Desenvolvimento 33  
13 Pesquisa 28  Pesquisa 20 Inovação 30  
14 Experiência 26  Descoberta 19 Prático 28  
15 Aluno 23  Experiência 19 Novidade 24  
16 Respeito 18  Transformação 19 Aprendizagem 21  
17 Prazer 17  Prazer 17 Evolução 21  
18 Atual 16  Dedicação 16 Progresso 20  
19 Didática 16  Realização 16 Rapidez 19  
20 Método 16  Habilidade 15 Recurso 19  
21 Escola 15  Segurança 15 Futuro 15  
22 Interação 15  Avaliação 14 Fundamental 13  
23 Saber 15  Competência 14 Inacessível 13  
24 Competência 14  Motivação 14 Útil 13  
25 Compreensão 14  Atenção 13 Ampliação 12  

                                                
39 Palavras associadas à expressão indutora. 
40 Quantidade de palavras diferentes. 
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26 Conteúdo 14  Dificuldade 13 Essencial 12  
27 Doação 14  Leitura 13 Descoberta 11  
28 Crescimento 13  Reflexão 13 Internet 11  
29 Professor 13  Processo 12 Qualificação 11  
30 Busca 12  Qualificação 12 Agilidade 10  
31 Materiais didáticos 12  Querer 12 Construção 10  
32 Qualidade 12  Informação 11 Interessante 10  
33 Qualificação 12  necessário 11 Mudança 10  
34 Inovação 11  Satisfação 11 Acesso 9  
35 Mudança 11  Transmissão 11 Computador 9  
36 Paciência 11  Valorização 11 Comunicação 9  
37 Participação 11  Conquista 10 Exclusão 9  
38 Reflexão 11  Crítico 10 Valorização 9  
39 Satisfação 11  Ensino 10 Ensino 8  
40 Criatividade 10  Novidade 10 Inclusão 8  
41 Desenvolvimento 10  Progresso 10 Transformação 8  
42 Vivência 10  Socialização 10 Conquista 7  
43 Vocação 10  Vida 10 Didática 7  
44 Capacidade 9  Vontade 10      10 Dificuldade 7  
45 Prática 9  Busca 9 Distante 7  
46 Transformação 9  Compromisso 9 Divertimento 7  
47 Dinâmico 8  Diálogo 9 Interação 7  
48 Melhoria 8  Método 9 Método 7  
49 Preparação 8  Objetivo 9 Motivação 7  
50 Socialização 8  Responsabilidade 9 Oportunidade 7  
51 Avaliação 7  Tempo 9 Auxílio 6  
52 Carinho 7  Aluno 8 Capacidade 6  
53 Essencial 7  Capacidade 8 Crescimento 6  
54 Estudo 7  Conteúdo 8 Desafio 6  
55 Futuro 7  Cultura 8 Prazer 6  
56 Interesse 7  Curiosidade 8 Qualidade 6  
57 Perseverante 7  Estímulo 8 Renovação 6  
58 Planejamento 7  Planejamento 8 Trabalho 6  
59 Progresso 7  Respeito 8 Troca 6  
60 Trabalho 7  Amor 7 Busca 5  
61 Cidadania 6  Aprimoramento 7   Criatividade 5  
62 Consciência 6  Cidadania 7 Curiosidade 5  
63 Cultura 6  Idéia 7 Dinâmico 5  
64 Curiosidade 6  Inovação 7 Enriquecimento 5  
65 Descoberta 6  Prática 7 Experiência 5  
66 Dificuldade 6  Qualidade 7 Habilidade 5  
67 Escrita 6  Ação 6 Integração 5  
68 Facilitador 6  Adquirir 6 Intercâmbio 5  
69 Mediação 6 Aperfeiçoamento 6 Material didático 5  
70 Orientação 6  Aprendizagem 6 Transmissão 5  
71 Pontual 6  Assimilação 6 Aluno 4  
72 Processo 6  Consciência 6 Aperfeiçoamento 4  
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73 Realização 6  Determinação 6 Cultura 4  
74 Valorização 6  Didática 6 Dedicação 4  
75 Diálogo 5  Interpretação 6 Democratização 4  
76 Disciplina 5  Liberdade 6 Direito 4  
77 Estímulo 5  Oportunidade 6 Estudo 4  
78 Fala 5  Conhecimento 

prévio 
6 Formação 4  

79 Gostar 5  Sucesso 6 Imprescindível 4  
80 Incentivo 5  Amadurecimento 5 Indispensável 4  
81 Necessário 5  Atuação 5 Melhoria 4  
82 Objetivo 5  Contínua 5 Proposta 4  
83 Organização 5  Desempenho 5 Raciocínio 4  
84 Remuneração 5  Educação 5 Saber 4  
85 Alegria 4  Espaço 5 Sonho 4  
86 Aperfeiçoamento 4  Estudo 5 Sucesso 4  
87 Cooperação 4  Independência 5 Vontade 4  
88 Coragem 4 Material didático 5 
89 Direito 4  Professor 5 
90 Enriquecimento 4  Reciprocidade 5 
91 Esforço 4  Trabalho 5 
92 Habilidade 4  Visão 5 
93 Importante 4  vivência 5 
94 Interdisciplinar 4  Aceita 4 
95 Partilha 4  Afetividade 4 
96 Realidade 4  Aplicabilidade 4 
97 Segurança 4  Aproveitamento 4 
98 Vida 4  Coesão 4 
99 Vontade 4 Comportamento 4 

100   Comunicação 4 
101   Confiança 4 
102   Conflito 4 
103   Convivência 4 
104   Cotidiano 4 
105   Disciplina 4 
106   Escrita 4 
107   Esforço 4 
108   Expressão 4 
109   Formação 4 
110   Fundamental 4 
111   Futuro 4 
112   Importante 4 
113   Inferir 4 
114   Integração 4 
115   Interdisciplinar 4 
116   Paciência 4 
117   Persistente 4 
118   Produção 4 
119   Questionamento 4 
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120   Receptividade 4 
121   Renovação 4 
122   Significativa 4 

 

Em princípio, focamos o olhar para a tabela 2, procurando observar em cada 

campo semântico das representações sociais sobre o ensino, a aprendizagem 

e a informática na educação as palavras com maiores índices de freqüência de 

evocação. Em cada campo semântico, voltando a atenção para as três 

expressões com maiores índices, evidenciamos o seguinte:   

1. Ensino: conhecimento, aprendizagem e dedicação. 

2. Aprendizagem: conhecimento, mudança e construção. 

3. Informática na educação: atual, tecnologia e conhecimento. 

A palavra conhecimento está entre aquelas que apresentam os maiores índices 

de evocação nos três campos semânticos. Esta palavra pode ser um forte 

indicador de ligação de sentidos, possibilitando provavelmente a realização das 

análises comparativas das relações que se estabelecem entre as 

representações sociais dos professores sobre o ensino, a aprendizagem e a 

informática na educação.  

Atentando para as outras palavras, aprendizagem, mudança e construção, 

apesar de apresentarem os índices altos, foram evocadas com índices de 

evocação mais baixos do que as  freqüências da palavra conhecimento.  

No campo semântico das representações sociais sobre o ensino, chamamos a 

atenção para a palavra dedicação, que indica a presença do tipo de relação 

que existe, ou deve existir,  entre o professor e ação ensinar. Em relação ao 

campo semântico das representações sobre a aprendizagem as palavras 

mudança e construção apontam um indicador de concepção de aprendizagem. 

Finalmente, no campo semântico das representações sociais a palavra atual 

apresenta uma dimensão do que há de novo no processo de ensino-

aprendizagem. 

Em seguida, verificando a diversidade de composição dos campos semânticos 

das representações sociais sobre o ensino, sobre a aprendizagem e sobre a 
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informática na educação, foi realizado um mapeamento dos elementos que 

integram cada campo semântico, buscando evidenciar as congruências e 

especificidades entre os conjuntos dos elementos que integram cada campo 

semântico produzido. Com objetivo de analisar os três campos semânticos, 

foram realizados os cruzamentos dos mesmos, a partir da verificação de 

ocorrência de cada palavra/expressão. Averiguamos que muitas 

palavras/expressões associadas encontram-se presentes em pelo menos dois 

dos campos semânticos.   

Este mapa, representado no quadro 2, levou em consideração as palavras com 

freqüência de evocação igual e superior a 4 (quatro). Esse foi o resultado de 

um tipo de análise apresentado na tabela 2. 

Foram efetivados dois tipos específicos de levantamento de ocorrência, 

distribuídos no mapeamento e apresentado em sete agrupamentos diferentes: 

O levantamento por congruência, no qual foram identificadas todas as palavras 

que aparecem no mínimo em dois campos e o levantamento por 

especificidade, no qual foram agrupadas as palavras associadas que aparecem 

apenas em uma única representação.  

A partir do primeiro tipo de levantamento foram organizados quatro 

grupamentos: um efetivado com base na presença simultânea das palavras 

evocadas nos três campos semânticos (ensino, aprendizagem e informática); 

três cruzamentos posteriores nos quais foram agrupadas as palavras evocadas 

em dois campos semânticos (ensino-aprendizagem/ ensino-informática na 

educação/ aprendizagem-informática na educação) e por fim, a associação das 

palavras que foram evocadas em apenas um único campo. 

 
Quadro 2: Mapeamento de ocorrência das palavras/expressões associadas 
nos campos semânticos das representações sociais sobre o ensino, a 
aprendizagem e a informática na educação. 
 
 
Cruzamento do s 
campos semânticos 

Palavras ass ociadas 

Ensino/ Aprendizagem/ 
Informática na 
Educação 

Conhecimento, aprendizagem, mudança, necessário, 
informação, interação, importante, troca, pesquisa, 
construção, transmissão, saber, crescimento, 
desenvolvimento, formação, criatividade, experiência, 
vontade, aluno, descoberta, prazer, transformação, 
progresso, didática, método, habilidade, futuro, 
qualificação, busca, dificuldade, material didático, 
qualidade, valorização, estudo, capacidade, cultura, 
curiosidade, aperfeiçoamento e trabalho. 
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desenvolvimento, formação, criatividade, experiência, 
vontade, aluno, descoberta, prazer, transformação, 
progresso, didática, método, habilidade, futuro, 
qualificação, busca, dificuldade, material didático, 
qualidade, valorização, estudo, capacidade, cultura, 
curiosidade, aperfeiçoamento e trabalho. 

Ensino/ Aprendizagem Amor, dedicação, educação, interesse, 
responsabilidade, compreensão, participação, 
compromisso, prática, respeito, realização, escola, 
segurança, avaliação, competência, conteúdo, 
professor, reflexão, processo, satisfação, paciência, 
vivência, socialização, vida, diálogo, estímulo, 
cidadania, planejamento, consciência, escrita, 
disciplina, esforço e interdisciplinar. 

Ensino/ Informática na 
Educação 

Atual, construção, essencial, dinâmico, melhoria, 
enriquecimento e  direito. 

Aprendizagem/ 
Informática na 
Educação 

Inovação, novidade, fundamental, querer, 
comunicação, motivação, conquista, ensino, 
oportunidade, integração renovação e sucesso. 

Ensino Vocação, carinho, perseverante, facilitador, mediador, 
adquirir, pontual, fala, gostar, incentivo, objetivo, 
organização, remuneração, alegria, cooperação, 
coragem, partilha e realidade. 

Aprendizagem Atenção, doação, leitura, crítico, tempo, persistente, 
idéia, aprimoramento, ação, orientação, determinação, 
assimilação, interpretação, conhecimento prévio, 
liberdade, amadurecimento, atuação, contínua, 
espaço, desempenho, independência, reciprocidade, 
visão, aceitação, afetividade, aplicabilidade, 
aproveitamento, coesão, comportamento, confiança, 
conflito, convivência, cotidiano, expressão, inferir, 
produção, questionamento, receptividade e 
significativa. 

Informática na 
Educação 

Tecnologia, interessante, globalização, avanço, 
moderno, facilidade, prático, evolução, rapidez, 
recurso, inacessível, útil, ampliação, internet, 
agilidade, acesso, computador, exclusão, inclusão, 
distante, divertimento, auxílio, desafio, sonho, 
intercâmbio, dedicação, democratização, 
imprescindível, indispensável, proposta e 
racionalização. 

 

Centrando o olhar sobre o quadro 2 é possível inferir relevantes considerações 

acerca das relações entre os objetos sociais representados e investigados. 

Inicialmente, observando os cruzamentos entre os campos semânticos das 

representações sobre o ensino e sobre a aprendizagem, evidenciamos que a 
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maioria (71,7%) das palavras associadas constituem simultaneamente os dois 

campos semânticos: o campo semântico das representações sociais sobre o 

ensino e também o campo semântico das representações sobre a 

aprendizagem.  

A apreensão deste dado permite que identifiquemos uma proximidade muito 

grande de elementos, assim como de significados destes campos. Dessa 

forma, compreendemos que as representações dos professores sobre o 

ensino, apesar das diferenças relativas à própria natureza da atividade 

expressam o quanto este campo se encontra próximo das representações 

sobre a aprendizagem, talvez expressando uma concepção, de certa maneira 

inovadora, de que o ensino só tem sentido se vai junto da aprendizagem.   

Retomando as considerações de Libâneo (1994), Zabala(1998), Freire(2000), e 

Weisz(2003), podemos evidenciar que é amplamente evidenciada a concepção 

de que a ação do ensinar e do aprender constituem um processo amplo no 

qual os indivíduos são preparados, formados para viver em sociedade, 

apresentando as duas atividades de funções específicas, mas voltadas para 

um sentido. 

Estabelecido o cruzamento entre os campos semânticos das representações 

sobre o ensino e a informática na educação, pode-se constatar que ele 

apresenta o menor índice de ocorrência das palavras associadas, de forma 

simultânea.  

Observando cruzamento do campo semântico das representações sobre a 

informática na educação com os outros dois campos, percebemos duas 

dimensões na relação entre a informática na educação e o processo de ensino 

aprendizagem. A primeira, já evidenciada numa primeira percepção, quando da 

análise dos elementos de maior freqüência de evocação, é a dimensão atual, 

que pontua uma conotação de novo, de renovação no processo de ensino-

aprendizagem. Um segundo indicador de representação da informática na 

educação constitui uma dimensão didática na qual a conotação de instrumento 

e recurso aparece vinculando os campos semânticos das representações sobre 

o ensino e a aprendizagem.  
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De forma geral estes indicadores pontuam uma dimensão positiva com ênfase 

na motivação das representações da informática na educação em relação às 

representações sociais sobre o ensino e a aprendizagem. Estes dados 

apontam para o indício de que a inserção da informática educativa no processo 

de ensino aprendizagem é representado por professores da educação básica 

como necessário, provavelmente, pelo fato da informática ser compreendida 

como meio capaz de possibilitar à ação educativa a renovação, inovação. 

Partindo para a análise das especificidades pudemos observar que no que diz 

respeito aos campos semânticos das representações sobre o ensino que as 

mesmas são dirigidas ao processo por meio do qual o professor realiza a ação 

para o desenvolvimento da aprendizagem. Observando as palavras de 

conotação afetiva percebemos que estas são voltadas para as relações 

estabelecidas entre a figura professor e a sua atuação como educador.  

 Nas representações sobre a aprendizagem são vinculadas à compreensão de 

que esta constitui o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo do indivíduo, 

sujeito que tua como aluno/aprendiz em um processo mediado pela ação do 

ensinar.  Diferente das representações sobre o ensino, as palavras de sentido 

afetivo apresentam uma dimensão voltada para as relações estabelecidas 

entre o aluno e a construção de seu desenvolvimento como ser humano. 

Finalmente, voltando nossa atenção para as representações sobre a 

informática na educação percebemos que, em relação às outras duas 

representações, esta apresentam uma congruência de palavras muito 

pequena. Apesar de apresentar uma conotação de algo que é essencial, 

inovador e necessário para os professores, o uso da informática é fortemente  

compreendido como recurso e ferramenta tecnológica capaz de propiciar à aula 

uma dinamicidade, em termos didáticos.  

A seguir, num segundo momento, procuramos identificar o que há de 

específico em cada campo semântico, identificando as tendências em forma de 

categorias, permitindo que sejam apreendidas as diferenças de cada 

representação. 
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4.1.1. O Campo semântico das representações sociais sobre o ensino  

 

Iniciamos essa análise a partir da apreensão do campo semântico das 

representações sociais sobre o ensino. Para tanto nossa atenção voltou-se 

para a 1ª coluna da tabela no qual está definido este campo. 

Em princípio, evidenciamos que neste campo, 39 (trinta e nove) palavras foram 

evocadas mais de dez vezes: conhecimento, aprendizagem, dedicação, amor, 

informação, troca, educação, transmissão, responsabilidade, construção, 

formação, compromisso, pesquisa, experiência, aluno, respeito, prazer, atual, 

didática, método, escola, interação, saber, competência, compreensão, 

conteúdo, doação, crescimento, professor, busca, materiais didáticos, 

qualidade, inovação, mudança, paciência, participação, reflexão e satisfação. 

Todas são as expressões com maiores índices de freqüência. 

Numa análise geral das palavras associadas ao campo semântico das 

representações sobre o ensino, pode-se apreender que o ensino para o grupo 

investigado, é entendido como a ação educativa(educação) realizada pela 

escola, e mais especificamente pelo professor na formação/preparação dos 

indivíduos (alunos) para a vida,  para o futuro, para a sociedade. Pode-se 

apreender também deste significado, vários indicativos diferentes que estão  

presentes nos campos semânticos das representações sobre o ensino. 

Percebida essa conotação mais ampla, há duas tendências principais 

evidenciadas por diferentes indicativos. 

Centrando a atenção nas palavras (construção, conhecimento, aprendizagem, 

saber, compreensão, processo, informação, troca, transmissão, educação, 

interação, compreensão, reflexão, prática, preparação, realização, 

planejamento, facilitador, mediação, orientação, participação, experiência, 

dinâmico, estímulo, diálogo, método, didática, conteúdo, busca, socialização, 

material didático, criatividade, competência, partilha, capacidade e habilidade), 

percebemos uma dimensão voltada para a conotação de concepções acerca 

da ação do professor na formação do indivíduo,como já havíamos mencionado 

anteriormente, esta pode ser constatada pela presença das palavras 

(professor, mediação, orientação, facilitador). Outra evidencia apreendida é a 
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conotação de tendências pedagógicas diferentes, uma sob o enfoque 

construtivista, uma segunda sob o tradicional e uma terceira interacionista / 

sócio-interacionista. 

Uma segunda dimensão percebida diz respeito às relações que se 

estabelecem entre o professor e a efetivação de sua ação, a partir da presença 

de algumas palavras associadas percebidas como sentimentos e 

comportamentos. Como podemos observar as palavras (dedicação, amor, 

responsabilidade, compromisso, respeito, prazer, doação, paciência, busca, 

satisfação, carinho, interesse, vocação, valorização, gostar, incentivo, alegria, 

coragem, esforço, segurança, vontade e interesse), evidenciam que o campo 

semântico das representações sociais sobre o ensino apresenta uma forte 

conotação de ordem psico-afetiva. Pode-se apreender que as palavras 

parecem elucidar indícios cuja conotação parece determinar o envolvimento do 

trabalho realizado pelos professores. Nota-se que há uma forte ênfase afetiva 

positiva, com uma tendência voltada para a satisfação e a motivação do 

professor em relação ao seu envolvimento com esta função. 

Observando as palavras (crescimento, desenvolvimento, transformação, 

progresso, futuro, vida, trabalho, cultura, cidadania, realidade, enriquecimento, 

direito, trabalho, remuneração), evidenciamos uma dimensão social do campo 

semântico das representações sobre o ensino, na qual pode-se perceber 

questões voltadas para a função social do ensino no processo de formação dos 

indivíduos.   

Finalmente, uma última tendência apreendida do campo semântico das 

representações em discussão. De forma geral, uma forte tendência positiva 

que circunda as palavras associadas ao ensino. No entanto, olhando para as 

palavras associadas (melhoria, inovação, dificuldade, esforço, mudança, 

coragem e perseverante) percebe-se o um enfoque específico, no qual 

inferimos que os significados desses elementos expressam, de maneira global, 

que os professores estão conscientes das dificuldades, da complexidade e da 

realidade do sistema educacional brasileiro. 

Procurando aprofundar as análises sobre o campo semântico das 

representações sobre o ensino, após uma visualização geral, foi realizado o 
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agrupamento das palavras associadas em busca da identificação das 

tendências temáticas que constituem o campo semântico. Essa atividade 

permitiu a realização de uma análise comparativa dos elementos do campo 

semântico evidenciando suas diferenças e semelhanças. As palavras foram 

agrupadas por temas que definiram as seguintes categorias: 

Figura 1: Categorias Temáticas do campo semântico das representações 
sobre o ensino 

 

 

 

 

A figura 1 evidencia que cinco dimensões puderam ser estabelecidas em 

relação à ação pedagógica do professor na transmissão da mensagem social 

vinculada à função da escola. Dessa forma, com base nestas análises foram 

categorizadas as seguintes perspectivas: 

1) Categoria Cognitiva: Neste agrupamento as 

palavras associadas ao campo semântico das 

representações sociais representam uma dimensão 

psicológica vinculada ao funcionamento da estrutura 

cognitiva do desenvolvimento humano, em termos de 

apropriação dos conhecimentos e habilidades viabilizadas 

pelo professor no exercício de suas funções educativas. 

2) Categoria Afetiva: Agrupamento das palavras 

associadas referentes à dimensão sócio-emocional 

estabelecida pelos vínculos afetivos, pelos interesses e 

motivações dos educadores. Uma das funções desta 

interface é a fecundação das relações existentes entre o 

professor e o processo pedagógico. 

Ensino 

Cognitiva Sócio- 
cultural- 
econômica 

Interrelacional Didático- 
Pedagógica 

Afetiva 
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3) Categoria Didático-pedagóg ica: Este agrupamento 

situa as informações acerca da organização e estrutura 

metodológica de funcionamento do processo de ensino e 

aprendizagem. Foram consideradas nesta categoria 

dados todas as etapas que constituem o ato educativo: 

elaboração, desenvolvimento e avaliação. 

4) Categoria Interrelacional: Este grupamento situou 

as expressões que apresentam dimensão interacionista, 

ou seja, apresentam a interface das relações sociais 

estabelecidas pelo professor em sua dupla função social - 

a de cidadão e de profissional da educação – mediante a 

necessidade de sobrevivência deste sujeito no novo 

contexto histórico-social emergente e a sua natureza 

social e humana. 

5) Categoria Sócio-cultural-econômica: O 

agrupamento dos dados produzidos, situados à dimensão 

sócio-histórica, econômica e cultural da sociedade 

mediada pela função do exercício da ação promovida no 

processo de ensino- aprendizagem.  

A tabela 3 apresenta o resultado dos agrupamentos dos elementos 

constitutivos do campo semântico das representações sociais sobre o ensino, 

organizado em categorias: 

Tabela 3: Categorias das palavras associadas ao campo semântico das 
representações sociais sobre ensino 
 

 
COGNITIVA 

 
F 

 
AFETIVA 

 
F 

 
INTER- 
RELACIONAL 

 
F 

 
DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA 

 
F 

 
SÓCIO-
CULTURAL-
ECONÔMICA 

 
F 

Conhecimento 86 Dedicação 60 Troca 40 Informação 40 Educação 39 
Aprendizagem 65 Amor 40 Transmissão 38 Pesquisa 28 Atual 16 
Construção 32 Responsabilidade 37 Experiência 26 Aluno 23 Crescimento 13 
Formação 31 Compromisso 30 Interação 15 Didática 16 Qualidade 12 
Saber 15 Respeito 18 Participativo 11 Método 16 Inovação 11 
Competência 14 Prazer 17 Vivência 10 Escola 15 Mudança 11 
Compreensão 14 Doação 14 Socialização 8 Conteúdo 14 Desenvolvimento 10 
Reflexão 11 Paciência 11 Mediação 6 Professor 13 Transformação 9 
Preparação 8 Satisfação 11 Orientação 6 Busca 12 Melhorias 8 
Consciência 6 Vocação 10 Facilitador 6 Material 

didático 
12 Futuro 7 
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Habilidade 4 Carinho 7 Diálogo 5 Qualificação 12 Progresso 7 
  Essencial 7 Fala 5 Criatividade 10 Trabalho 7 
  Perseverante 7 Cooperação 4 Prática 9 Cidadania 6 
  Interesse 7 Partilha 4 Capacidade 9 Cultura 6 
  Dificuldade 6   Dinâmico 8 Remunerado 5 
  Curiosidade 6   Avaliação 7 Direito 4 
  Valorização 6   Estudo 7 Realidade 4 
  Necessidade 5   Planejamento 7 Vida 4 
  Gostar 5   Descoberta 6 Enriquecimento 4 
  Incentivo 5   Processo 6 Aperfeiçoamento 4 
  Estímulo 5   Pontual  6   
  Importante 4   Realização 6   
  Alegria 4   Escrita 6   
  Coragem 4   Curiosidade 6   
  Esforço 4   Disciplina 5   
  Segurança 4   Objetivo 5   
  Vontade 4   Organização 5   
      interdisciplinar 4   
          
          
Total de 
evocações 

286  338  184  309  192 

 

Podemos observar que é a categoria afetiva a dimensão que apresenta os 

maiores índices de freqüência de evocação,  seguida pela categoria didático-

pedagógica. Esta evidência aponta uma forte representatividade das 

dimensões afetiva e didático-pedagógica no campo semântico das 

representações sobre o ensino. 

A partir da leitura dos dados das representações sobre o ensino, constatamos 

presença de vários significados e diferentes enfoques presentes em cada um 

dos agrupamentos. Com o objetivo de dinamizar e potencializar a leitura a ser 

efetivada para apreender cada uma das informações, elaboramos um quadro 

explicativo capaz de sistematizar, de maneira simplificada, os significados 

presentes em cada um dos grupamentos.  O quadro 1 abaixo apresenta uma 

análise mais aproximada de cada categoria, buscando identificar indicativos 

que apontem enfoques diferentes dentro da cada categoria: 

Quadro Explicativo 1 :  
Apreensão de sub-temas das categorias campo semântico  

das representações sociais sobre o ensino  
Categorias Palavras associadas Indicativo 

Aprendizagem, conhecimento, saber, 
competência,  habilidade ,. 

Cognição  
 
Cognitiva  Preparação, formação, compreensão, reflexão, 

construção, consciência. 
Processo  
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Dedicação, responsabilidade, compromisso, 
respeito, doação, paciência, esforço, coragem, 
vontade, perseverante, interesse. 

Comportamento 

Amor, alegria, prazer, gostar, carinho. Sentimento 
Vocação, satisfação, segurança, estímulo, 
incentivo, valorização. 

Motivação 

 
 
 
Afetiva 

Essencial, dificuldade, necessidade, importante. Percepção 
Troca, experiência, vivência, interação, 
participativo, socialização, diálogo, partilha.  

Relação 
professor-aluno-
professor 

Transmissão, fala, cooperação. Relação 
professor-aluno 

 
Inter-relacional  

Facilitador, mediador. Atuação 

Didática, método, material didático, prática, 
dinâmico, realização, organização, objetivo, 
planejamento, busca, pesquisa, estudo, 
processo, descoberta,  

metodologia    

Conteúdo, informação, disciplina, interdisciplinar, 
escrita.  

Conhecimento  

Aluno, professor, escola. Sujeito social 

 
 
Didático-Pedagóg ica 

Qualificação, capacidade, pontual, criatividade, 
curiosidade. 

Professor 

Atual, qualidade, inovação,  Serviço  
Transformação, progresso, enriquecimento, 
crescimento, melhoria, desenvolvimento 
mudança. 

Investimento 

Vida, realidade, trabalho, remunerado. Econômico 

Sócio-cultural-
econô mica 

Cidadania, direito, cultura, futuro, educação. Sócio-cultural 

 

Observando os agrupamentos apresentados na Tabela 3 e identificados os 

diferentes sentidos que apreendemos presentes nos campos semânticos, 

pode-se  evidenciar: 

1) Categoria Cognitiva: Nesta categoria foram identificadas duas 

tendências: cognição e processo.  Nesta perspectiva pode-se inferir que 

para os professores o ensino é um processo de formação construtivo, que 

mobiliza estruturas mentais e funcionais com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento da aprendizagem. Esta, por sua vez, acontece por meio 

das atividades mentais que promovem a reflexão, a compreensão, o 

conhecimento, o saber e quiçá, a consciência. O ensino é o meio através do 

qual os indivíduos são preparados para construir competências e 

habilidades que são necessárias ao desenvolvimento intelectual e social.  

2) Categoria Afetiva: Quatro foram as perspectivas percebidas na 

dimensão afetiva, nas representações sociais sobre o ensino: 

comportamento, motivação, sentimento e percepção. Pode-se apreender, a 



 

 

87 

 

partir deste indicativo, que a ação pedagógica do professor é permeada por 

tendências e predisposições comportamentais. Estas parecem ser 

influenciadas pela relação afetiva que apresenta uma ênfase de 

sentimentos e emoções positivos. Esses sentimentos podem influenciar no 

envolvimento do professor para com o exercício da sua função, ao mesmo 

tempo, que parecem evidenciar a necessidade deste de sentir-se motivado 

e valorizado. De forma geral, tomando o enfoque afetivo, as representações 

sociais sobre o ensino, segundo os professores, parecem apontar que sua 

ação educativa deve ser permeada por atitudes comprometidas, 

conscientes e responsáveis.  

Voltando a atenção para a perspectiva percepção, apreendemos nesta 

dimensão uma conotação valorativa, no qual os princípios sócio-culturais e 

afetivos construídos pelo professor indicam sua percepção acerca do que 

para ele representa o ensino. 

3) Categoria Inter-relacional: Nesta dimensão observamos a presença de 

três perspectivas: relação professor-aluno-professor, relação professor-

aluno e atuação.  Esta categoria apreende duas formas de relações que são 

estabelecidas entre o professor e aluno no processo de ensino-

aprendizagem. A primeira apresenta uma conotação na qual aluno e 

professor assumem juntos uma postura ativa numa relação de duplo sentido 

favorecendo de forma positiva o processo de ensino (troca, interação, 

participativo,diálogo, partilha). Na segunda perspectiva, estas relações 

ocorrem apenas em um único sentido, no qual o professor parece ser a via 

de acesso ao aluno, que mantém uma atitude passiva, cooperando com o 

processo (transmissão,cooperação). O professor tem a função de 

possibilitar ao aluno acesso a esta aprendizagem, por meio da transmissão 

de informações. Esta transmissão ocorre de forma sistematizada a partir de 

critérios didáticos seqüenciados e planejados com base em objetivos 

traçados pela necessidade de gerada pelo próprio conhecimento que se 

quer transmitir. As relações estabelecidas entre professor-aluno indicam  

uma certa passividade do aluno que de certa forma aceita o que é trazido 
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pelo professor sem a manifestação de conflitos, sejam estes cognitivos ou 

sociais. 

Outra conotação pontuada, enfoca o tipo de relação percebida pelo 

professor mediante sua atuação em sala de aula. No caso específico, o 

professor compreende que sua ação é promovida sob uma perspectiva de 

mediação. 

4) Categoria Didático-pedagóg ica: Percebendo esta categoria como elo 

mediador entre os componentes que integram o processo de ensino-

aprendizagem e considerando que ela apresenta o segundo peso tanto em 

termos de freqüência, e o maior em termos de diversidade das palavras 

associadas pelos professores, foi observado que a mesma denota quatro 

dimensões: metodologia, conteúdo,  sujeito social e professor. 

Assim sob esse enfoque, as representações dos professores sobre o ensino 

expressam que essa atividade é organizada em função de um conjunto 

metodológico capaz de viabilizar e integrar ações planejadas e organizadas. 

Neste enfoque pode-se perceber uma ênfase voltada para o proceder e os 

meios materiais necessários para realização de atividades programadas em 

função de um objetivo específico. Evidenciamos neste sentido que o 

conteúdo é o objeto da ação deste professor. 

Outra questão que parece denotada é uma dimensão que o próprio 

professor tem acerca de sua atuação. Para ele o professor que é um 

profissional tem qualificações específicas que denotam ser inovadas. 

De forma geral, sob esse enfoque o imaginário dos professores sobre o 

ensino expressa essa ação como um conjunto de atividades que, 

organizadas, têm a finalidade de mediar a educação dos indivíduos. Nesse 

processo, o professor é o responsável direto pela elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de todo o processo. 

���
  Categoria Sócio-cultural-econômica: Observando essa categoria, 

evidenciamos três indicativos: investimento, sócio-cultural e econômico. 

Nesse enfoque podemos apreender que o ensino representa uma ação, um 

serviço educacional, um direito garantido a todos os cidadãos . Percebemos 
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que este é entendido como veículo através do qual se pode  alcançar  o 

progresso, a evolução e o desenvolvimento. Esta análise evidencia a ênfase 

que é dada à educação como fator de promoção e desenvolvimento social.  

Outra questão apontada é a perspectiva de que o ensino é uma atividade 

profissional remunerada realizada pelo professor estabelecida por meio de 

vínculos empregatícios. Também emerge desse enfoque a dimensão de 

que o professor é um indivíduo com necessidades semelhantes a qualquer 

outro cidadão e ser humano que vive em sociedade.

Em síntese, as representações sociais dos professores da educação 

fundamental sobre o ensino são caracterizadas pelos enfoques cognitivo, 

afetivo, inter-relacional, didático-pedagógico e sócio-cultural e econômico. 

Estes, por sua vez, constituem conotações influenciando a ação do professor e 

o envolvimento deste no exercício dessa ação.  

De maneira geral, pudemos perceber que as representações destes 

professores sobre o ensino são compreendidas como o processo mediador e 

sistematizado, realizado pelo professor com o objetivo de construir 

aprendizagens e preparar os indivíduos para atuar na sociedade. Este 

processo percebido a partir de duas tendências pedagógicas, a tradicional ou a 

sócio-construtivista, influenciam a atuação do professor no ato do ensinar e as 

relações que ele estabelece com o aluno. Vale salientar ainda, que é evidente, 

nessas representações que a dimensão afetiva é um referencial importante, 

capaz de determinar a qualidade do trabalho realizado e o envolvimento e 

predisposição do professor no trabalho realizado por ele na sala de aula. 

4.1.2.  O campo semântico das representações sociais sobre a 

aprend izagem 

 

Produzido pelo mesmo grupo de professores que respondeu ao questionário 

sobre o ensino, apresentamos na Tabela 2 (2ª coluna) o campo semântico das 

representações sociais sobre a aprendizagem. Pode-se evidenciar que 36 

(trinta e seis) palavras apresentam índices de evocação superior à dez: 

conhecimento, mudança, construção, crescimento, interação, troca, interesse, 
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saber, compreensão, desenvolvimento, participação,  criatividade, pesquisa, 

vontade, descoberta, experiência, transformação, prazer, dedicação, 

realização, habilidade, segurança, avaliação, competência, motivação, atenção, 

dificuldade, leitura, reflexão, processo, qualificação, querer, informação, 

necessário, satisfação, transmissão e valorização. 

Para analisar os significados presentes no campo semântico das 

representações sobre a aprendizagem foram empregados os mesmos 

princípios metodológicos de análise utilizados com o campo semântico das 

representações sobre o ensino.  

De forma geral, evidenciamos que o campo semântico das representações 

sociais sobre a aprendizagem denota um significado no qual a aprendizagem é 

compreendida como processo cognitivo, social e cultural realizado pelo aluno 

ao longo de sua vida na busca pela apreensão dos conhecimentos produzidos 

pelo homem.  

É clara a conotação da função da escolarização sistematizada realizada pela 

escola e mediada diretamente pelo professor, evidenciada na evocação das 

palavras (avaliação, leitura, escrita, ensino, tempo, aluno, espaço, conteúdo, 

planejamento, didática, prática, educação, estudo, material didático, professor, 

método e interdisciplinar). 

Observando as palavras (sucesso, mudança, transformação, crescimento, 

desenvolvimento, progresso, aperfeiçoamento, renovação e amadurecimento), 

pode-se perceber que elas, vinculam a esta representação uma compreensão 

de evolução do ser humano(aluno) mediante a aprendizagem. O produto desse 

processo deve garantir resultados muito positivos, o próprio sucesso do 

indivíduo e do processo, o que denota uma perspectiva positiva da 

representação sobre a aprendizagem. 

Percebemos a partir da associação nestes dois grupos de palavras evocadas 

(sucesso, futuro, independência, cidadania, liberdade, consciência, trabalho, 

vida) e (competência, capacidade, habilidade) uma dimensão muito otimista em 

relação às perspectivas dos resultados a serem alcançados na efetivação do 

processo de aprendizagem na especificidade do exercício dos alunos como 

cidadãos do mundo e para o mundo.  
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Observando as palavras que apresentam essa conotação relacional (interação, 

troca, participação, experiência, socialização, vivência, convivência), pudemos 

apreender uma terceira tendência, a de que para os professores esse processo 

constitui uma vivência dialética, conflituosa (conflito) e interativa (interação, 

reciprocidade) tanto para o aluno, como para o professor.  

Pode-se perceber a compreensão do professor sobre a aprendizagem 

encontram-se vinculadas às duas concepções diferentes de aprendizagem: 

uma baseada na atividade construtiva do sujeito vinculada à produção de 

conhecimento, constituído como um processo construtivo(construção) e uma 

outra voltada para a informação, esta pode ser averiguada, a partir  da 

presença das palavras (conhecimento prévio, saber, conteúdo e informação).  

Fica também explicitado, pela evocação das palavras (diálogo, expressão, 

escrita, leitura e comunicação) que esse processo ocorre por meio da 

linguagem.  

Com base ainda nas observações iniciais do campo semântico das 

representações sobre a aprendizagem, pode-se evidenciar a presença de 

expressões (interpretação, questionamento, criatividade, curiosidade e 

pesquisa) denotam uma dimensão acerca da ação pedagógica sobre o 

desenvolvimento de algumas capacidades cognitivas a serem promovidas junto 

ao aluno.  

Finalmente, situamos a presença das expressões (querer, motivação, respeito, 

incentivo, significativa, vontade, dedicação, compromisso, responsabilidade, 

determinação, persistência, paciência e comportamento) que denotam uma 

dimensão afetiva e comportamental dos indivíduos mediante uma situação de 

aprendizagem; apreende-se que, estando estas palavras vinculadas às 

representações sociais sobre a aprendizagem, esta dimensão é voltada para o 

aluno.  

Realizada uma primeira aproximação, resta-nos aprofundar as análises e 

apreensões desse campo semântico dessas representações a partir da  

categorização temática dos dados. 
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Seguindo as disposições de análise realizadas para categorizar o campo 

semântico das representações sobre o ensino, pode-se constatar que o campo 

semântico das representações sobre a aprendizagem é constituído pelas 

mesmas esferas temáticas presentes ao analisar o campo semântico 

anteriormente investigado. Isto significa uma proximidade importante entre os 

dois campos semânticos, dada a ligação entre o ensino e a aprendizagem, 

como processo. 

A tabela 4 apresenta o produto dos agrupamentos realizados, a partir do 

campo semântico das representações sociais sobre a aprendizagem: 

Tabela 4: Categorias das palavras associadas ao campo semântico das 
representações sociais sobre a aprendizagem 
 

 
COGNITIVA 

 
F 

 
AFETIVA 

 
F 

 
INTER-

RELACIONAL 

 
F 

 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 
F 

 
SÓCIO-

CULTURAL 

 
F 

Conhecimento 74 Interesse 30 Interação 31 Pesquisa 20 Mudança 35 
Construção 34 Prazer 17 Troca 31 Descoberta 19 Crescimento 32 
Saber 29 Dedicação 16 Participação 24 Avaliação 14 Transformação 19 
Compreensão 27 Realização 16 Experiência 19 Leitura 13 Necessário 11 
Desenvolvimento 27 Segurança 15 Socialização 10 Informação 11 Conquista 10 
Criatividade 21 Motivação 14 Diálogo 9 Transmissão 11 Progresso 10 
Habilidade 15 Querer 12 Oportunidade 6 Novidade 10 Vida 10 
Competência 14 Satisfação 11 Reciprocidade 5 Ensino 10 Cultura 8 
Atenção 13 Valorização 11 Vivência 5 Busca 9 Cidadania 7 
Reflexão 13 Vontade 10 Comportamento 4 Método 9 Liberdade 6 
Difícil 13 Compromisso 9 Comunicação 4 Objetivo 9 Sucesso 6 
Processo 12 Responsabilidade 9 Conviver 4 Tempo 9 Independência 5 
Qualificação 12 Estímulo 8 Inferir 4 Aluno 8 Trabalho 5 
Crítico 10 Respeito 8 Integração 4 Conteúdo 8 Visão 5 
Capacidade 8 Amor 7 Expressão 4 Planejamento 8 Educação 5 
Curiosidade 8 Determinação 6   Idéia 7 Fundamental 4 
Aprimoramento 7 Aceitação 4   Prática 7 Futuro 4 
Aperfeiçoa 6 Afetividade 4   Inovação 7 Cotidiano 4 
Assimilação 6 Confiança 4   Qualidade 7 Importante 4 
Consciência 6 Esforço 4   Adquirir 6   
Interpretação 6 Paciência 4   Ação 6   
Amadurecimento 5 Persistência 4   Aprender 6   
Conflito 4 Receptivo 4   Conhecimentos 

prévios 
6   

Formação 4 Significativa 4   Didática 6   
      Atuação 5   
      Contínua 5   
      Desempenho 5   
      Espaço 5   
      Material didático 5   
      Professor 5   
      Estudo  5   
      Aplicar 4   
      Aproveitamento 4   
      Coesão 4   
      Escrita 4   
      Interdisciplinar 4   
      Produção 4   
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      Questionamento 4   
      Disciplina 4   
      Renovação 4   
Total de 
evocações 

374  231  164  297  190 

 

Como pode ser evidenciado, na tabela 4 dos cinco agrupamentos organizados 

a partir do campo semântico das representações sobre a aprendizagem, a 

categoria cognitiva é o agrupamento que apresenta o maior índice de 

freqüência dentre os demais.  Observando a categoria didático-pedagógica, 

pode-se evidenciar que este agrupamento apresenta a maior quantidade de 

palavras diferentes. Analisando esta característica, e comparando a primeira e 

a segunda categoria, podemos inferir, a princípio, que ambas as dimensões 

parecem influenciar, de forma muito forte as representações sobre a 

aprendizagem.  

O mesmo não ocorre com a categoria inter-relacional, agrupamento de menor 

representatividade no universo constitutivo do campo semântico das 

representações. 

Observando o quadro dois, adentramos no universo do campo semântico 

categorizado e procuramos aprofundar as análises acerca dos sentidos 

implícitos nos elementos constitutivos deste campo, buscando compreender os 

significados acerca das representações sociais sobre a aprendizagem.  

Quadro Explicativo 2 :  
Apreensão de sub-temas das categorias campo semântico  

das representações sociais sobre a aprendizagem  
Categorias Palavras associadas Indicativo 

Habilidade, competência, saber, conhecimento, 
capacidade. 

Objetivo 

Construção, qualificação, aperfeiçoamento, 
processo, aprimoramento,  desenvolvimento, 
amadurecimento, formação. 

Processo 

Critico, atenção, reflexão, assimilação, 
consciência, interpretação e criatividade. 

Capacidades 
cognitivas 

 
 
 
Cognitiva  

Conflito, difícil. característica 
Dedicação, compromisso, responsabilidade, 
determinação,esforço, paciência, persistência. 

Postura 

Interesse, querer, vontade, receptivo, 
significativa, confiança , segurança, aceitação. 

Atitude 

 
 
Afetiva 

Amor, prazer, afetividade, motivação, respeito, 
estímulo, valorização, realização, satisfação.  

Sentimentos 
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Interação, troca, socialização, diálogo, 
comunicação, reciprocidade, conviver, 
integração, expressão. 

Relações inter-
pessoais 

 
 
Inter-relacional  

Participação, experiência, oportunidade, 
vivência, comportamento, inferir. 

Relação pessoal 

Ensino, descoberta, transmissão, informação, 
conteúdo, adquirir, ação, aprender, escrita, 
leitura, estudo, questionamento. 

Concepção 

Desempenho, avaliação, aproveitamento, 
produção, conhecimentos prévios. 

Resultado 

Novidade, inovação, qualidade, contínua, 
renovação. 

Características 

Busca, método, objetivo, tempo, planejamento, 
idéia, prática, didática, atuação, espaço, material 
didático, aplicar, coesão, interdisciplinar, 
pesquisa, disciplina, questionamento. 

metodologia 

 
 
 
 
 
 
Didático-Pedagóg ica 

Aluno, professor.  Sujeitos 
Mudança, crescimento, transformação, 
progresso, conquista, sucesso. 

Otimismo social 

Necessário, importante, fundamental. Relevância 

 
Sócio-cultural 

Vida, cultura, cotidiano, futuro, trabalho, 
cidadania, independência, liberdade, educação, 
visão. 

Sócio- 
cultural 

 

1) Categoria Cognitiva: Como dimensão cognitiva, quatro indicativos 

foram percebidos acerca das representações sociais sobre 

aprendizagem: objetivos, concepção, capacidades cognitivas e 

característica. Baseado nas evidências apontadas por essa tendência, 

pode-se inferir que as representações dos professores sobre a 

aprendizagem é um processo construtivo que mobiliza um conjunto de 

capacidades cognitivas e mentais dos indivíduos para promover  o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à 

construção do saber, do conhecimento.  

Nesta perspectiva, os professores pontuam que esse processo é 

conflitivo e difícil. As capacidades cognitivas mobilizadas pelo aluno para 

o desenvolvimento das habilidades e competências são: compreensão, 

reflexão e a assimilação. Vale salientar que a palavra assimilação, pode 

ter dupla conotação, voltada para a perspectiva construtivista ou 

behaviorista. Além das capacidades apontadas os professores também 

evocaram as capacidades criticitidade,  criatividade e curiosidade. 
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2) Categoria Afetiva: Nesta dimensão, foram apreendidas três 

conotações: comportamento, atitude e sentimentos. Para os 

professores, o processo de aprendizagem é fortemente influenciado pela 

dimensão afetiva. Observando as tendências comportamento e atitude,  

evidenciamos segundo eles, a aprendizagem ocorre numa via de mão 

dupla, no qual a participação(comportamentos) do aluno mediante esse 

processo é diretamente associada às motivações que o mesmo possui e 

às relações afetivas que ele estabelece com o processo e com as 

indivíduos com quem ele convive, neste caso com o professor e com o 

grupo discente.  

3) Categoria Inter-relações: Duas tendências foram percebidas nesta 

dimensão: a das relações inter-pessoais e a relação pessoal. Na 

primeira, evidenciamos uma ênfase nas relações sociais estabelecidas 

entre os sujeitos que participam  do processo de aprendizagem, no qual 

professor e aluno se posicionam de forma atuante, estabelecendo trocas 

que são efetivadas nos dois sentidos receptor-emitente e emitente-

receptor. Vale esclarecer que nesta relação professor e aluno assumem 

as duas funções.  A segunda perspectiva evidencia a dimensão da 

atuação do aluno no processo, de forma participativa no processo, a 

partir da vivência e da experiência que devem ser colocadas em prática 

no caso se a mesma lhe for oportunizada. 

4) Categoria didático-pedagóg ica: Observamos a partir da identificação 

das tendências desta categoria (concepção, resultado, características, 

metodologia e sujeito) que alguns professores enfatizam uma 

perspectiva de ordem metodológica e centrada nos conteúdos. Nesta 

dimensão pode-se apreender que o ensino é o meio, a ação, realizada a 

partir da transmissão dos conteúdos e informações mediadas pelo 

professor, para efetivar o processo de aprendizagem do aluno. Podemos 

inferir que, na compreensão dos professores, esse processo coloca o 

aluno numa posição passiva. Este processo apresenta indícios nos 

quais a aprendizagem é vinculada à aquisição de habilidades como 

leitura e escrita.   
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5) Categoria sócio-cultural: Observando as quatro tendências que 

constituem esta dimensão (social, cultural, otimismo social e relevância), 

podemos apreender que as representações sociais sobre a 

aprendizagem apresentam uma perspectiva muito otimista dos alcances 

sociais que podem ser promovidos pela aprendizagem, sendo esta uma 

condição de educabilidade do ser humano. Percebe-se que a ênfase no 

entendimento de que a aprendizagem promove as condições favoráveis 

ao suprimento às necessidades humanas de ordem humana, social e 

cultural.   

 

4.1.3. O campo semântico das representações sobre a Informática na 

Educação 

 

Retornando o olhar para a Tabela 2 – 3ª coluna – encontra-se definido o campo 

semântico das representações sociais sobre a informática na educação. Como 

foi mencionado anteriormente, das três representações investigadas neste 

estudo, o campo semântico das representações sociais sobre a informática na 

educação constitui o conjunto com menor número de palavras e menor índice 

de freqüência por evocação.  

As palavras (atual, tecnologia, conhecimento, necessário, importante, 

informação, pesquisa, globalização, avanço, moderno, facilidade, 

desenvolvimento, inovação, prático, novidade, aprendizagem, evolução, 

progresso, rapidez, recurso, futuro, fundamental, Inacessível, útil, ampliação, 

essencial, descoberta, internet, qualificação) são as expressões que 

apresentam índices de evocação superior a dez.     

Definido o campo, e realizando observação sobre o mesmo, procuramos numa 

etapa inicial apreender, sob uma percepção panorâmica, os significados do 

campo semântico da representação sobre a informática na educação.  

A priori, percebemos de maneira geral, que este campo é constituído pelo 

entrelaçamento de um conjunto de dimensões inerentes ao uso da informática 
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na educação como uma ferramenta tecnológica, capaz de inserir a escola no 

processo de modernização da sociedade.  

Duas tendências principais foram evidenciadas na interpretação do sentido do 

campo semântico das representações sobre informática na educação. Quanto 

a primeira tendência, pode-se perceber um tom voltado para novas 

perspectivas, quanto ao uso da informática em benefício do homem e da 

sociedade como pode ser observado nas seguintes expressões: atual, avanço, 

moderno, facilidade, desenvolvimento, inovação, prático, novidade, evolução, 

progresso, rapidez, ampliação, útil, agilidade, mudança, valorização, conquista, 

transformação, divertimento, acesso, oportunidade, auxílio, crescimento, 

prazer, qualidade, enriquecimento, renovação, aperfeiçoamento, 

democratização, melhoria e sucesso.  Pode-se compreender nesta perspectiva, 

este campo semântico expressa uma conotação de aceitação, sucesso, no 

qual informática na educação parece poder estabelecer conexões entre a 

escola e o alcance do desenvolvimento e progresso já atingidos pela sociedade 

moderna (sonho).  Vale ressaltar, por outro lado, as expressões (inacessível, 

exclusão, dificuldade e distante), apresentam um tom negativo, no qual o 

significado dessas evidenciam a não democratização da informática no sistema 

educacional. 

As expressões (tecnologia, prático, recurso, facilidade, útil, agilidade, 

computador, didática, divertimento, método, material didático, busca, pesquisa) 

denotam uma dimensão metodológica e utilitária, no qual pode-se apreender 

que a inserção da informática na educação percebida como ferramenta de 

ensino. Neste sentido, o campo semântico das representações sociais sobre a 

informática na educação apresenta um indicativo multi-funcional relacionado ao 

uso desta, como ferramenta capaz de beneficiar as novas demandas sociais 

mediante o processo de globalização, observada a partir da evocação das 

palavras (interação, troca, integração, intercâmbio, transmissão, inclusão). 

Percebemos que as considerações evidenciadas constituem uma análise 

genérica, aprofundaremos a compreensão dos significados dos campos 

semânticos da representação social sobre a informática. Em seguida, 
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passamos a organizar seus elementos constitutivos em agrupamentos 

temáticos, como foi realizado nas análises anteriores.   

A figura 2 (dois) apresenta quatro agrupamentos das palavras organizadas em 

categorias temáticas a partir da congruência dos sentidos dos elementos 

constitutivos do campo semântico. Essas categorias vão favorecer a leitura das 

diferentes representações. 

Figura 2: Categorias Temáticas do campo semântico das representações 
sobre a informática 

 

 

 

 

Diferente da organização realizada para os campos semânticos de ensino e 

aprendizagem, o esquema acima apresenta as quatro dimensões categóricas 

estabelecidas na ação pedagógica do professor na transmissão da mensagem 

social vinculada à função da escola, mediante a inserção da informática na 

educação. Este fato ocorreu tendo em vista que as análises realizadas 

evidenciaram uma diferenciação nos significados dados à questão da 

informática na educação. Isto resultou na impossibilidade da mesma 

categorização realizada nas outras dimensões, ensino e aprendizagem, 

apontando os seguintes temas: educacional, afetivo, ferramenta e inserção 

histórico-social-econômica. Os temas foram apreendidos com base nas 

seguintes características: 

1) Categoria Educacional: Agrupamento constituído 

pelos elementos cuja aproximação são de ordem 

didático-pedagógica e de construção do 

conhecimento.  

2) Categoria Afetiva: Agrupamentos de elementos cujo 

sentido evidenciam uma dimensão sócio-emocional, 

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Educacional Inserção histórico – 
social - econômico 

Ferramenta Afetiva 
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estabelecida pelos vínculos afetivos e pelos interesses 

que motivam os educadores a fazerem opção ou não 

pela informática na educação. 

3) Categoria Ferramenta: Agrupamento dos elementos 

cujo sentido evidencia uma dimensão da utilização da 

informática na educação como procedimento e 

recurso.  

4) Categoria social-cultural-econômica: Agrupamentos 

dos elementos que tem uma conotação social, 

histórica, cultural ou econômica. Na dimensão social, o 

sentido foi atribuído às questões relativas às relações 

que são estabelecidas. A segunda apresenta o 

enfoque histórico da informática na educação. A última 

dimensão que constitui esse grupo é de ordem 

econômica. Em virtude da ampla dimensão desta 

categoria, também foram agrupadas as palavras de 

conotação valorativa expressas pelos professores em 

relação ao uso da informática na educação. 

A tabela 5 apresenta o resultado dos agrupamentos dos elementos 

constitutivos do campo semântico das representações sociais sobre a 

informática na educação, segundo a congruência temática destes elementos:  

Tabela 5: Categorização do Campo Semântico das representações sociais 
sobre a Informática na Educação: 

EDUCACIONAL 
 
 

F AFETIVA F INSERÇÃO 
HISTÓRICO-

SOCIAL 

F FERRAMENTA F 

Conhecimento 60 Motivação 7 Atual 62 Tecnologia 62 
Aprendizagem 21 Divertimento 7 Necessário 54 Informação 47 
Qualificação 11 Prazer 6 Importante 48 Pesquisa 43 
Construção 10 Vontade 4 Globalização 42 Facilitador 37 
Ensino 8 Dedicação 4 Avanço 41 Prático 28 
Didática 7   Moderno 39 Rapidez 19 
Método 7   Desenvolvimento 33 Recurso 19 
Capacidade 6   Inovação 30 Útil 13 
Qualidade 6   Novidade 24 Internet 11 
Criatividade 5   Progresso 20 Descobertas 11 
Curiosidade 5   Evolução 21 Agilidade 10 
Habilidade 5   Futuro 15 Computador 9 
Experiência 5   Inacessível 13 Comunicação 9 
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Transmissão 5   Fundamental 13 Auxilio 6 
Estudo 4   Ampliação 12 Busca 5 
Formação 4   Essencial 12 Dinâmico 5 
Proposta 4   Mudança 10 Material 

didático 
5 

Saber 4   Interessante 10   
Aluno 4   Valorização 9   
Raciocínio 4   Acesso 9   
Aperfeiçoamento 4   Exclusão 9   
    Inclusão 8   
    Transformação 8   
    Oportunidade 7   
    Interação 7   
    Dificuldade 7   
    Conquista 7   
    Distante 7   
    Desafio 6   

    Crescimento 6   
    Renovação 6   
    Trabalho 6   
    Troca 6   
    Integração 5   
    Intercâmbio 5   
    Enriquecimento 5   

    Sucesso 4   
    Sonho 4   
    Cultura 4   
    Democratização 4   
    Direito 4   
    Imprescindível 4   
    Indispensável 4   
    Melhoria 4   
Total de 
evocações 

189  28  658  346 

 

Na tabela 5, dentre as quatro categorias do campo semântico das 

representações sobre a informática na educação, a sócio-cultural-econômica 

apresenta o maior índice de freqüência de evocação e maior número de 

palavras expressas. O contrário ocorre com a categoria afetiva, que apresenta 

os menores índices nas duas características. Focando a atenção na maior 

tendência, podemos inferir que as representações sociais sobre a informática 

na educação, denotam o enfoque fortemente caracterizado pela sua inserção 

na sociedade como elemento capaz de inserir a escola no mundo moderno e 

das inovações tecnológicas. 

O quadro 3 abaixo apresenta uma análise mais aproximada do conteúdo das 

categorias organizadas em sub-agrupamentos, que foram organizados a partir 
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da categorização inicial do campo semântico das representações sobre a 

informática na educação: 

Quadro Explicativo 3 :  
Apreensão de sub-temas das categorias campo semântico  

das representações sociais sobre a informática na educação 
Categorias Palavras ass ociadas Ind icativo 

Conhecimento, aprendizagem, construção, 
criatividade,  curiosidade, raciocínio, saber. 

Cognitivista 

Qualificação, capacidade, habilidade, formação, 
experiência, aperfeiçoamento. 

Formação do professor 

Transmissão, ensino, didática, método, estudo, 
proposta, aluno. 

Ação pedagógica 

Educacional 

Renovação,  qualidade, sucesso. Conotação positiva 
Afetiva Dedicação, vontade, motivação, valorização 

divertimento. 
Comportamento 

Atual, avanço, moderno, desenvolvimento, 
inovação, novidade, progresso, evolução, futuro, 
ampliação, mudança, transformação, oportunidade, 
conquista, melhoria, crescimento, enriquecimento, 
dificuldade, distante, sonho, desafio. 

Inserção histórica 
 

Necessário, fundamental, essencial, imprescindível, 
indispensável, Interessante. 

Valoração 

Globalização, acesso, interação, troca, intercâmbio, 
inacessível, integração, democratização. 

Relações sociais 

Inserção 
histórico-
social  

Trabalho, cultura, direito, exclusão, inclusão.  Perspectiva sócio-cultural 
Tecnologia, recurso, internet, computador, material 
didático Informação, pesquisa, comunicação,  
busca. 

Instrumento material Ferramenta 

Dinâmico, auxílio, agilidade, descobertas, útil, 
rapidez, prático, facilitador. 

Característica de 
conotação positiva 

 

Partindo do raciocínio utilizado para realizar a primeira categorização, o quadro 

acima foi organizado com base na percepção, no íntimo de cada categoria, dos 

diferentes indicativos -  expressão de concepções e valores diferentes - que 

dão um significado acerca de cada dimensão que constituem as 

representações sociais sobre a informática na educação.  

1) Categoria educac ional: Foram percebidos três indicativos 

nesta dimensão: cognitiva, formação do professor e ação 

pedagógica. Podemos inferir que para os professores a 

informática na educação deve servir ao desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, possibilitando a ação didático-

pedagógica. Este processo deve favorecer a construção dos 

conhecimentos, no qual a criatividade, a curiosidade e o 

raciocínio, concretizam a produção do saber. Ainda, podemos 
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evidenciar que na perspectiva destes professores, para que a 

informática na educação de fato aconteça na escola, é necessário 

que os professores estejam preparados, qualificados, dado que o 

exercício desta nova proposta, – como será percebido na 

categoria ferramenta – não pode ser efetivada se o educador não 

possuir conhecimento e experiência (práxis da - teoria e prática - 

ação pedagógica). De conotação claramente positiva, o professor 

aponta também que a inserção da informática na educação 

possibilitará a renovação do sistema educacional, para o alcance 

da qualidade e do sucesso de fato nos resultados desse 

processo. 

2) Categoria Afetiva: Nesta dimensão foi identificada apenas 

uma dimensão, na qual se pôde evidenciar uma perspectiva 

emocional vinculada ao comportamento - a disponibilidade para 

agir. Assim, podemos inferir que um outro seu significado está 

vinculado à opção da informática na educação no sentido de 

motivar, propiciar, prazer, divertir e vem agregado a uma postura, 

por parte do educador no qual a dedicação e a vontade devem 

estar presentes.  

3)  Categoria Inserção-histórico-social: Em princípio, a própria 

representatividade que esta categoria expressa é muito 

significativa na constituição dos significados das representações 

sobre a informática na educação. Foram apreendidos nesta 

dimensão quatro indicativos no campo semântico desta 

representação: inserção histórica, valoração, relações sociais, 

perspectiva sócio-cultural. Várias inferências interpretativas 

puderam ser realizadas. Percebemos que para os professores 

investigados a inserção da informática na educação é capaz de 

inserir a educação no rumo ao desenvolvimento, ao crescimento, 

ao futuro promissor, devido a sua natureza fortemente nova e 

atualizada e seu potencial de inovação.  
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Assim, é bastante evidente o nível de receptividade e valoração, 

quando declara ser o professor essencial, necessário, 

imprescindível à inserção da informática na educação. Apesar do 

tom um tanto negativo, para não dizer pessimista (considero esse 

termo forte),  expresso quando os professores mencionam a 

existência de elementos que parecem distanciar concretização, 

no sistema educacional, da inserção e democratização efetiva em 

Pernambuco. Na dimensão das relações sociais, este campo 

semântico conota a concepção de ampliação das fronteiras e 

limites, possibilitando a inclusão da escola no mundo globalizado, 

no qual as relações são estabelecidas pela interação, o 

intercâmbio das estruturas vinculadas ao trabalho e à cultura, um 

direito. 

4) Categoria Ferramenta: Nesta categoria pode-se evidenciar 

a penas um indicativo de instrumento/ meio/ ferramenta/ recurso 

tecnológico rápido, dinâmico, facilitador e útil na realização de 

pesquisas, descobertas. Todo esse movimento propiciado pelo 

uso do computador e das tecnologias de comunicação - internet - 

são instrumentos.  

4.2. Estudando o s elementos nucleares das representações sociais sobre 

o ensino, sobre a aprendizagem e sobre a informática na educação 

 

Como vimos no capítulo três, as representações sociais possuem uma 

organização com características específicas e uma estrutura que se organiza 

de forma hierárquica em torno de um núcleo central. Este, por sua vez, é 

constituído de um ou mais elementos que dão à representação um significado. 

Sendo o núcleo central a parte mais rígida da representação, portanto fração 

mais resistente às mudanças, ele tem a característica de definir a estrutura e o 

funcionamento da representação.  Os elementos que constituem o núcleo 

central são determinados em parte pela natureza do objeto representado e 

pelas relações que o sujeito ou o grupo estabelece com o objeto social 

representado. Segundo Abric (apud Sá 1996), duas são as propriedades que 
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determinam a nuclearidade dos elementos constitutivos de uma representação 

social, a saliência e a conexidade. A primeira propriedade é a saliência que 

pode ser evidenciada a partir da identificação dos elementos com o maior 

índice de freqüência do campo semântico da representação, a segunda 

propriedade é a conexidade apresentada pelos elementos apontados como 

mais importantes para os professores.  

Nas análises preliminares, foram identificados - a partir do levantamento de 

freqüência das palavras/expressões que compõem os campos semânticos das 

representações sociais sobre o ensino, sobre a aprendizagem e sobre a 

informática na educação – os elementos constitutivos com maiores índices de 

evocação.  

Nesta etapa apresentamos as análises realizadas acerca dos elementos 

nucleares das respectivas representações. Desse modo, discutiremos as 

palavras/ expressões mais importantes apontadas pelos professores 

investigados.   

4.2.1. Os elementos nucleares das representações sociais sobre o ensino  

 

Levando em consideração apenas as palavras com evocação igual ou superior 

a 4 (quatro), a tabela 6 apresenta as palavras associadas a Ensino e 

consideradas mais importantes. A apresentação é feita em função das 

categorias definidas na parte anterior: 

 

Tabela 6: Núcleo central das representações sociais sobre o ensino 
 

COGNITIVA  
 

F 
 

AFETIVA 
 

F 
 

INTER-
RELACIONAL 

 
F 

 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 
F 

SÓCIO-
CULTURAL-
ECONÔMICA 

 

 
F 

Conhecimento 48 Dedicação  26 Troca  22 Aluno  9 Educação 12 
Aprendizagem 26 Amor  22 Transmissão  10 Informação 7 Atual  6 
Construção 12 Responsabilidade 17 Compartilha 6 Pesquisa 7 Fundamental 6 
Formação 9 Compromisso 12 Experiência 5 Didática 6 Facilitador 5 
Competência  6 Persistência 4 Interação 4 Planejamento 5 Qualidade 5 
Qualificação 5 Satisfação 4 Vida 4 Professor 5   
Compreensão 4   Vivência  4     
Crescimento 4         
Saber 4         
Total de 
evocações 

118  85  55  39  34 
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Verifica-se nesta tabela que, do total, 9 (nove) palavras aparecem mais de 

dez41 vezes: conhecimento, aprendizagem, dedicação, amor, troca, 

responsabilidade, educação e construção, respectivamente dispostas em 

ordem decrescente. Fica constatado que destas palavras, os elementos 

conhecimento, aprendizagem, amor e troca destacam-se tanto por serem 

indicadas como as mais importantes, como por terem os maiores índices de 

freqüência no universo do campo semântico das representações sobre o 

ensino. 

No que diz respeito à representatividade por categorias, pode-se observar que 

as categorias cognitiva e afetiva se sobressaem, tanto por apresentarem as 

maiores freqüências de evocação, por expressando relevante função na 

constituição dos significados da representação. Essas evidências nos 

possibilitam inferir que se torna ainda mais evidente, a possibilidade das 

categorias apontadas admitirem a condição nuclear das representações sobre 

o ensino. Por conseqüência, é maior a probabilidade  das categorias didático-

pedagógica e sócio-cultural-econômica constituírem os esquemas periféricos 

desta representação.  

Com objetivo de buscar as diferenças entre as representações sociais sobre o 

ensino, partimos para a análise fatorial de correspondência dos elementos 

nucleares, tendo em vista que duas representações são diferentes quando elas 

têm núcleos centrais diversos. Esta análise permite a identificação das 

diferenças e o estabelecimento das relações entre cada representação e as 

características dos sujeitos. A figura 3 abaixo representa graficamente os 

resultados da análise realizada: 

Figura 3: Plano Fatorial da análise feita com os elementos do núcleo central 
das representações sociais sobre o ensino e as características de identificação 
dos sujeitos 

                                                
41 Para realizar as análises sobre os elementos nucleares tomamos por referência apreender os 
elementos que apresentaram os maiores índices de freqüência para as três representações analisadas. 
Escolheu-se por critério apontar todas as palavras com freqüência igual e superior a 10. 
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O plano fatorial acima constitui o produto da análise fatorial de 

correspondência, com inércia acumulada de 32,6% da totalidade dos 

elementos nucleares das representações sobre o ensino investigadas, levando 

em consideração todas as características do sujeito.  Utilizamos as palavras 

associadas com contribuição por fator 12 (doze) para apreender as diferenças 

entre as representações.  

Voltando a atenção para o plano fatorial da figura 3, pode-se observar duas 

representações que se encontram opostas em relação ao eixo 1. No quadrante 

do lado direito, a representação sobre o ensino dos professores com 

experiência com informática na vida pessoal e os professores que atuam junto 

à rede privada evidencia uma perspectiva interativa. Nesta, o professor é o 

facilitador do processo de construção do conhecimento. 

 No quadrante esquerdo encontramos professores sem experiência com a 

informática tanto na vida pessoal, como na vida profissional e graduados em 

letras. Esse grupo apresenta em suas representações uma perspectiva voltada 

para a dimensão inter-relacional concreta, com as relações entre  professor e 

aluno mediadas a partir da vivência e experiência, a ênfase desta 

representação também é voltada para as relações inter-pessoais.  
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Outra dimensão presente em ambas as representações anteriormente 

analisadas é relativa à questão afetiva. Observando os dois quadrantes do 

plano é possível perceber duas tendências: uma funciona como elemento 

motivador no exercício da ação pedagógica do professor (satisfação) e a outra 

voltada para o comportamento do professor (responsabilidade) mediante as 

relações estabelecidas na realização do ensino, influenciando sua ação. 

Voltando o olhar para o eixo 2, constatamos duas outras oposições que 

apresentam especificidades nas representações dos professores sobre o 

ensino. No quadrante superior encontramos grupos de professores graduados 

em psicologia,  com pós-graduação lacto sensu, fora de sala de aula e com 

mais de 22 anos de atuação. Sua representação é voltada para uma 

perspectiva pedagógica tradicional, no qual é forte a conotação didático-

pedagógica apresentada dada a evocação de significações vinculadas com a 

forma como se dá o ensino (planejamento, didática), com o conteúdo a ser 

trabalhado (informação) mediante a ação mediadora do professor junto ao 

aluno (compartilhar, facilitador).  

No quadrante inferior temos grupos de professores graduados em história ou 

geografia, que lecionam em turmas do ensino fundamental, com tempo de 

atuação inferior a seis anos. Para esses grupos, as representações sobre o 

ensino constituem um enfoque social, ou seja, essa ação mediada pela 

interação deve formar o indivíduo para a vida, o saber apresenta uma 

conotação próxima  da realidade dos indivíduos. 

No centro entre as duas representações, encontramos as quatro palavras 

apontadas como maiores índices de freqüência: troca, amor, aprendizagem e 

conhecimento, o que significa que estes elementos são os candidatos mais 

fortes para a condição de nuclearidade da representação social sobre o ensino. 

Podemos apreender que as conotações acima dão um significado as 

representações explicitadas anteriormente, aproximando-as.  

Considerando a disposição dos elementos no plano fatorial do núcleo central 

da representação sobre o ensino e a média das contribuição por fator das 

quatro expressões – troca (10); amor(10); aprendizagem(7) e 

conhecimento(13) -podemos constatar que estes elementos não encontram-se 
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em oposição e nem distanciados, o contrário além de estarem muito próximas, 

que indica  que esquema nuclear desta representação. Observando a 

organização constituída pelos demais elementos em torno das expressões 

acima citadas,  percebemos que todos aqueles encontram-se dispostos em 

torno das quatro expressões. 

Dessa forma concluímos que, para os professores a representação social 

sobre o ensino é definida como a ação realizada para o alcance de capacidade 

cognitiva (aprendizagem) por meio do qual o conhecimento é construído. Esta 

atividade ocorre mediante o estabelecimento de relações (troca) que se 

estabelecem afetivamente (amor). Apesar desta percepção, algumas 

diferenças foram apreendidas.  De acordo com os grupos de professores que 

participaram da pesquisa especificidades caracterizaram esses grupos 

apontando diferenças no tocante da tendência pedagógica e em relação às 

relações que o professor estabelecidas por ele no exercício de sua função 

como educador. 

 

4.2.2. Os elementos nucleares das representações sociais sobre a 

aprend izagem 

 

Discutiremos, a seguir, as análises e considerações acerca do núcleo central 

das representações sociais sobre a aprendizagem realizada do mesmo modo 

como ocorreu na análise anterior. Apresentamos a seguir – tabela 7 – o núcleo 

central das representações sociais sobre aprendizagem, constituído apenas 

pelas palavras/expressões mais importantes indicadas pelos professores. 

Nesta exposição foram agrupadas as palavras com evocação igual ou superior 

a 4 (quatro):  

Tabela 7: Núcleo Central das representações sociais sobre a aprendizagem 
 

COGNITIVA 
 
F 

 
AFETIVA 

 
F 

 
INTER-

RELACIONAL 

 
F 

 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 
F 

 
SÓCIO-

CULTURAL 

F 

Conhecimento 36 Interesse 10 Troca  14 Descobertas 8 Mudança 15 
Saber 10 Vontade 6 Interação 8 Avaliação 6 Construção  15 
Competência 6 Compromisso  5 Participação 6 Aluno 5 Crescimento 14 
Compreensão 6 Dedicação 5 Experiência 5 Continuada 4 Desenvolvimento 10 
Criatividade(o) 6 Motivação 5 Crítico 4 Ensino  4 Transformação 6 
Reflexão 6 Prazer 5 Socialização 4 Informação  4 Cidadania 5 
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Aprendizagem 5 Querer 4   Leitura 4 Conquista  4 
Habilidade 4 Realização 4   Pesquisa 4 Progresso 4 
Processo 4 Responsabilidade 4       
Total de 
evocações 

83  48  41  39  78 

 

Fica evidente a partir da observação desta tabela que apenas 5 (cinco) 

palavras aparecem mais de dez vezes: conhecimento , construção, mudança, 

crescimento e troca, dispostas em ordem decrescente. Todos esses elementos 

destacam-se dos demais por duas razões, por serem indicadas como as mais 

importantes, e por ambas apresentarem os maiores índices de freqüência no 

universo do campo semântico das representações sobre a aprendizagem.  Vale 

ressaltar entretanto, que o elemento conhecimento42, apresenta índices muito 

mais elevados que os demais, o que a princípio pode ser uma evidência de 

maior saliência.  

 Analisando a média das contribuições por fator destes elementos – 

conhecimento(93); construção(8);  crescimento(15); mudança(4); troca (1) – 

pode-se averiguar que existe um grande distanciamento.  

Partindo para análise das diferenças entre as representações, observemos o 

plano fatorial na  figura 4:  

 Figura 4: Plano Fatorial da análise feita com os elementos do núcleo central 
das representações sociais sobre a aprendizagem e as características de 
identificação dos sujeitos 

                                                
42 O elemento conhecimento, obteve 74 evocações do universo semântico e 36 evocações como 
indicação de palavra mais importante. A segunda palavra de maior índice foi mudança, que apresentou 
como índices 35 e 15, respectivamente para cada campo. Dessa forma, é evidente a saliência do primeiro 
elemento em relação ao segundo.  
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Nesta análise foram consideradas todas as características dos sujeitos. A 

análise fatorial de correspondência, conseguiu atingir um percentual de inércia 

acumulada de 27,7% da totalidade dos elementos nucleares da representação 

sobre a aprendizagem.  Para este plano fatorial foram consideradas as 

palavras cuja contribuição por fator igual ou superior a 15 (quinze) o que 

permitiu que fossem evidenciadas as diferenças das representações. 

Podemos perceber, observando o plano acima, que apresenta a melhor 

representação gráfica das representações em análise, a formação de 

oposições em relação ao eixo 2. Apesar de ambas constituírem um enfoque 

afetivo podemos apreender para o grupo de professores fora de sala de aula e 

que atuam junto à turmas da educação infantil a aprendizagem é representada 

como compromisso. O significado desta expressão denota a atitude dos 

indivíduos mediante o processo de desenvolvimento desta atividade. No 

segundo ponto observamos os professores que atuam junto à turmas do ensino 

médio, que além de enfatizar esta questão, também pode-se perceber o 

enfoque social desta representação, no qual as relações estabelecidas 

influenciam nos resultados obtidos no desenvolvimento do processo.  
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Voltando a atenção para o quadrante superior, observamos que a 

representação sobre a aprendizagem apresenta uma perspectiva com ênfase 

nas dimensões inter-relacional, social e didático-pedagógica, no qual esta é 

vinculada ao ensino e compreendida como uma troca capaz de promover 

transformações. Desse modo, pode-se apreender que a aprendizagem é um 

processo de interações mediado pela ação educativa do professor junto ao 

aluno. Este processo possibilita ao aluno o desenvolvimento de algumas 

capacidades necessárias ao sucesso deste como indivíduo na sociedade. Esta 

perspectiva apresenta uma concepção voltada para a promoção social tanto do 

aluno a nível singular, como deste na sociedade, em nível coletivo.  

No quadrante inferior, uma segunda nuvem a ênfase das representações 

voltada para a dimensão cognitiva. A aprendizagem é apreendida como 

atividade cognitiva através do qual são construídas competências e habilidades 

necessárias ao desenvolvimento do indivíduo como ser humano (intelectual e 

psico-afetiva).  

Comparando as duas representações, podemos inferir que, a primeira denota  

uma perspectiva de aprendizagem voltada  para o desenvolvimento de 

capacidades viabilizada por troca de informações, no qual processo e conteúdo 

parecem ser os meios necessários para se atingir esses objetivos.  Noutra 

dimensão, o enfoque da aprendizagem aponta para o aluno, em suas 

potencialidades intelectual e cognitiva, ambas estabelecidas por meio de 

relações interativas entre aluno e professor. Esta perspectiva de aprendizagem 

pode significar um rompimento das concepções de aprendizagem voltadas 

para o acúmulo de informações, presente em uma prática pedagógica 

tradicional. 

Dessa forma, podemos constatar a existência de duas representações sociais 

sobre o processo de aprendizagem, uma de perspectiva social voltada para 

promoção social, a prática pedagógica parece estar voltada para uma 

concepção tradicional. A outra perspectiva denota um significado voltado para 

uma concepção construtivista.  
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4.2.3. Os elementos nucleares das representações sociais sobre a 

informática na educação 

Finalmente, neste momento apresentaremos as considerações acerca das 

análises realizadas sobre o núcleo central das representações sociais sobre a 

informática na educação. Na tabela 8 apresentamos as análises realizadas do 

o núcleo central representações sociais sobre a informática na educação. 

Assim como nas análises anteriores, foram consideradas apenas as 

palavras/expressões mais importantes indicadas pelos professores com 

evocação igual ou superior a 4 (quatro): 

Tabela 8: Núcleo Central das representações sociais sobre a Informática na 
educação 

 
EDUCACIONAL 

 
F 

 
AFETIVA 

 
F 

INSERÇÃO-
HISTÓRICO-

SOCIAL 

 
F 

 
FERRAMENTA 

 
F 

Conhecimento 23   Atual 25 Informação 16 
Aprendizagem 9   Necessário 24 Pesquisa 15 
Qualificação 5   Globalização  16 Tecnologia 13 
Habilidade 4   Avanço  15 Facilitador 13 
    Importante 14 Prático 9 
    Evolução 10 Recurso 6 
    Desenvolvimento 9 Útil  6 
    Moderno 9   
    Inovação 8   
    Progresso 7   

    Fundamental 6   
    Essencial 5   
    Futuro 5   
    Inclusão  5   
    Ampliação 4   
    Conquista 4   
    Acesso  4   
    Inacessível 4   
    Novo  4   

Total de 
evocações 

41  00  178  78 

 

Observando a tabela 9 constata-se que 10 (dez) palavras são evocadas mais 

de dez vezes: atual, necessário, conhecimento , globalização,  informação, 

avanço, pesquisa, importante,  tecnologia, facilitador, em ordem decrescente 

respectivamente. Duas palavras destacam-se atual e conhecimento, 

reafirmando a importância que o conhecimento assume para o ato educacional. 

A palavra atual traz uma dimensão de novidade e atualidade. 
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Pode-se observar no plano fatorial das palavras consideradas mais 

importantes, três elementos encontram-se dispostos no centro deste, em 

virtude dos altos índices de freqüência em relação aos demais elementos 

apresentados na tabela: Atual, conhecimento e necessário. Analisando a média 

de contribuição de cada um desses elementos – atual(5); conhecimento(4); 

necessário(10).  

Podemos evidenciar que a dimensão de inserção histórico-social é a que 

apresenta claramente, o maior índice de evocação, chegando mesmo a 

destacar-se das demais categorias. Este fato pode ser tomado como de grande 

relevância na evidenciação do esquema nuclear. O contrário acontece com as 

categorias afetiva(0) e educacional(41), que apresentaram  os  menores 

índices de evocação.   

Do ponto de vista do significado, estes dados podem indicar  que a informática 

na educação parece ser compreendida como ferramenta moderna necessária, 

por meio do qual se pode adquirir/construir o conhecimento. É importante 

considerar entretanto, que o elemento conhecimento pode não estar vinculado 

a um processo cognitivo, mas pode se referir ao conhecimento como 

informação; assim, podemos evidenciar um duplo sentido para essa expressão.  

Com o objetivo de identificar as diferenças entre as representações 

observemos a análise fatorial por correspondência, que tem um índice de 

inércia acumulada de 31,5%, levando em consideração todas as características 

do sujeito e a contribuição por fator igual e superior a 6 (seis), representada no 

plano fatorial -  figura 5 : 

 Figura 5: Plano Fatorial da análise feita com os elementos do núcleo central 
das representações sociais sobre a informática educativa e as características 
de identificação dos sujeitos 
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 Levando em consideração o eixo 2, evidenciamos duas perspectivas dispostas 

em oposição acerca das representações sociais sobre a aprendizagem. No 

quadrante superior, a informática na educação aponta uma dimensão 

ferramenta metodológica de múltipla função. O conhecimento apresenta um 

enfoque vinculado ao sentido acúmulo de informação e dados. Em relação à 

prática pedagógica ela parece apontar para uma produção cumulativa de 

informações, na qual os recursos e os usos destes, denotam maior relevância 

no processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva evidenciamos uma 

compreensão voltada para uma concepção instrucionista.  

O quadrante inferior apresenta uma ênfase da dimensão social sobre a 

dimensão educacional. A informática, de forma geral, denota ter uma função 

determinante no processo de inserção do sistema educacional na sociedade 

moderna. Evidenciamos que a informática é entendida como ferramenta de 

aprendizagem necessária para que a educação possa atender às novas 

demandas sociais. O professor assume a função de facilitador. Dessa forma, 

podemos inferir que esse enfoque apresenta uma forte conotação  de 

inovação, mas ainda não assume uma perspectiva construcionista. 
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Podemos perceber que nas duas representações as palavras atual, 

conhecimento e necessário podem ser apontadas como elementos do núcleo 

central. 

De maneira geral, podemos concluir que os professores da educação básica 

entendem a informática na educação como uma ferramenta multifuncional atual 

e necessária diante do contexto social contemporâneo e as respectivas novas 

demandas definidas por ela para o sistema educacional. Sua função no 

contexto escolar está vinculada à produção de conhecimentos.  

 

4.3. Apreendendo as semelhanças e diferenças dos s ignificados entre 

as Representações sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na 

educação 

 

Nesta etapa buscamos compreender a relação entre as representações sobre 

o ensino, a aprendizagem e a informática na educação, a partir da identificação 

das diferenças entre as representações em função das características dos 

sujeitos. Utilizando a análise fatorial de correspondência, realizada com auxílio 

do Trideux e representada através do plano fatorial para cada representação 

investigada, apreendemos os diversos significados atribuídos pelos professores 

da educação básica, apresentados a seguir. 

4.3.1. Os diferentes s ign ificados das representações sobre o ensino  

 

Resgatando as considerações discutidas nas duas etapas de análise 

anteriores, de forma geral, pode-se evidenciar que para os professores 

investigados a representação social sobre o ensino é definida como a ação 

educativa realizada pelo professor junto ao aluno, com objetivo de viabilizar a 

aprendizagem de conhecimentos por meio de um processo estabelecido por 

meio das relações entre aluno-professor-conhecimento. Para os professores 

esta relação é influenciada por elementos de ordem afetiva, vinculados à 

motivação, o que pode determinar o envolvimento do professor no exercício de 

sua prática pedagógica. O plano fatorial representado na figura 6 possibilita a 
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apreensão das diferenças entre as representações em função das 

características dos sujeitos que participaram da pesquisa.  

Figura 6: Plano fatorial das representações sociais sobre o ensino 

 
 

O plano fatorial obtido a partir da análise fatorial de correspondência apresenta 

uma inércia acumulada de 23,1% da totalidade das representações sociais 

sobre o ensino investigadas, considerando uma análise que aprendeu 

informações acerca das 32 (tinta e duas) características do sujeito. Na figura 

acima são apresentadas as variáveis e elementos da representação que têm 

contribuição por fator utilizada com igual e superior a 20 (vinte).  

Observando o eixo 1 quadrante esquerdo do plano fatorial, pode-se perceber 

grupos de professores licenciados em biologia, integrantes da rede pública com 

experiência com informática na vida pessoal e profissional. Para estes a ação 

educativa é uma atividade cuja dimensão didático-pedagógica é voltada para 

uma perspectiva interdisciplinar. Estabelecendo um paralelo com as análises 

anteriores, compreendemos que essa dimensão ainda pode estar vinculada à 

uma questão de ordem didático-pedagógica. Ou seja, ocorre a adoção de uma 

perspectiva interdisciplinar ainda presa a uma estrutura e funcionamento do 
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ensino conteudista, no qual o professor apenas agrega o conteúdo sem 

possibilitar a reflexão das relações entre estes e uma análise ampliada.  

Pode-se constatar também que esses grupos apresentam em suas 

representações uma perspectiva voltada para a dimensão inter-relacional 

concreta, realizada com estabelecimento das relações inter-pessoais entre 

professor e aluno, mediadas a partir da vivência e experiência. 

Observando o eixo 2 no quadrante inferior, pode-se constatar que o mesmo 

acontece com os grupos de professores habilitados em psicologia, matemática 

e engenharia. Estes grupos não possuem experiência com uso da informática 

na vida profissional; para eles, o ensino é uma ação didática, uma atividade 

que deve ser planejada constantemente, daí a necessidade de 

aperfeiçoamento.  

Ainda centrando a atenção no eixo 2 quadrante superior, encontramos os 

grupo de professores com mais de 16 anos de experiência na educação, sem 

experiência em relação ao uso da informática na vida pessoal. Este grupo 

entende a ação educativa como um trabalho remunerado (remuneração), ou 

seja uma ação no qual as relações estabelecidas são determinadas pela 

condição de vínculo trabalhista. Em função desta perspectiva, eles 

compreendem que atitudes como pontualidade e disciplina são orientadas pela 

vontade, condição afetiva do sujeito em relação a atividade que ele faz. 

Enfim, podemos verificar, a partir das análises anteriormente realizadas,  

observamos que diferentes tendências nas representação social dos 

professores sobre o ensino, elas são orientadas pelas dimensões de ordem 

didática, sócio-cultural e afetiva. Em relação as questões didático-pedagógica, 

estas são fortemente influenciadas pelas concepções que os professores têm 

acerca do processo de ensino-aprendizagem que, no caso,  denotam uma 

perspectiva tradicional, com ênfase no proceder técnico, na produção de 

conhecimento voltada para desenvolvimento de capacidades como escrita, 

leitura, fala e o acúmulo de informações. No que se refere as dimensões sócio-

cultural, o ensino é compreendido  como a formação dos indivíduos, necessária 

para viver em sociedade, pontuando assim, a função social da ação educativa 
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do professor. Por fim, para os professores, questões de ordem afetiva 

influenciam diretamente a ação do professor por meio da motivação. 

 

4.3.2. Os diferentes s ign ificados das representações sobre a 

aprend izagem 

 

Partindo das apreensões conduzidas pelas análises anteriores acerca das 

representações sobre a aprendizagem, pode-se evidenciar que as 

representações sociais dos professores da educação básica sobre a 

aprendizagem apresenta uma perspectiva social que denota um enfoque 

voltado para a promoção social dos sujeitos em função da escolarização 

(transformação,sucesso, crescimento, progresso). Além desta dimensão 

percebemos que as representações apresentam duas tendências diferentes: 

uma tradicional e outra construtivista. 

A primeira tendência compreende a aprendizagem como a capacidade que o 

sujeito desenvolve para adquirir e informações. Nesta concepção a dimensão 

didático-pedagógica é fortemente, já que o conteúdo precisa ser “preparado” , 

para ser ensinado (aluno, ensino, processo, leitura).    

A outra perspectiva denota o rompimento da concepção anterior, vinculando à 

aprendizagem a compreensão de um processo cognitivo de construção de 

conhecimento, evidenciado pela presença das palavras (crítico, habilidade, 

competência, compreensão). Esta perspectiva enfatiza que a construção das 

competências e habilidades são vinculadas ao desenvolvimento de estruturas 

mentais e afetivas necessárias à preparação do indivíduo para uma nova 

sociedade. A ação pedagógica do professor é baseada em uma concepção 

construtivista. 

Na análise do plano fatorial, apresentado na figura 7, podemos identificar 

algumas particularidades de entendimento da aprendizagem em função das 

características do grupo.  

Figura 7: Plano Fatorial das Representações Sociais sobre a Aprendizagem 



 

 

119 

 

 

Observando o eixo 2 quadrante direito, temos os grupos de professores  

licenciados em matemática, com habilitação em engenharia e biologia, com 

menos de 6 anos de atuação em educação, lecionando junto à turmas do 

ensino fundamental. Estes grupos entendem a aprendizagem como processo 

cognitivo fortemente influenciado pelas questões de ordem afetiva (afetividade, 

determinação, vontade, confiança, amor). Neste sentido, pode-se evidenciar 

que as relações estabelecidas entre aluno, professor e a “ação do aprender” 

podem influenciar os resultados do processo de construção dos 

conhecimentos.  

Em oposição a este eixo no quadrante esquerdo deste plano, temos os 

professores licenciados em história ou geografia, com pós-graduação lacto 

senso,  lecionando em turmas do ensino médio. Este grupo entende que a 

aprendizagem ocorre na mediação de processos educativos mediado por um 

indivíduo qualificado (professor) , esta característica em razão das dificuldades 

inerentes ao processo. Essa mediação é realizada por meio de procedimentos 

metodológicos (método) em função de uma atividade escolar considerada por 

eles difícil. 

Em outro pólo, tomamos por referência do eixo 1, identificamos duas 

representações situadas em oposição neste eixo. Primeiramente, chamamos à 
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atenção para a representação situada à esquerda, encontramos um grupo de 

professores com formação em educação, isto é que têm magistério e/ou são 

habilitados em pedagogia. Este grupo entende que o processo de construção 

da aprendizagem pode ser mediado com a efetivação de pesquisas, as quais 

possibilitam ao aluno o acesso a uma quantidade de informações. Nesta 

perspectiva, podemos apreender que a aprendizagem para o grupo é 

entendida pelas informações que os indivíduos têm acerca de determinado 

conhecimento, o que indica uma das características da perspectiva tradicional 

do processo de construção da aprendizagem.  

Noutro extremo temos os professores com mais de 22 anos, sem experiência 

com informática na vida pessoal. Para eles, as representações sobre a 

aprendizagem apresentam um conotação fortemente voltada para a dimensão 

cognitiva (interpretação, atenção) e influenciada por elementos afetivos 

(motivação).  

Constatamos, de maneira geral, que duas são representações sobre a 

aprendizagem: uma voltada para a perspectiva tradicional e outra voltada para 

perspectiva sócio-construtivista.  

A primeira com ênfase nas dimensões didático-pedagógica e afetiva no qual o 

conhecimento é compreendido como aquisição de informações, no qual a 

leitura e a escrita assumem papel fundamental no processo de construção 

dessa aprendizagem. Evidenciamos também uma forte influência da dimensão 

afetiva determinando tanto a ação do professor, como o envolvimento do aluno 

no desenvolvimento do processo de aprendizagem.  

No que se refere a segunda representação voltada para uma perspectiva sócio-

construtivista, a compreensão dos professores denotam uma ênfase na 

perspectiva cognitiva e sócio-cultural. A aprendizagem é compreendida como 

processo cognitivo no qual o aluno desenvolve um conjunto de competências 

construídas ao longo de sua vida e a partir das relações estabelecidas por ele. 

Com base nestas análises, podemos inferir que as representações sociais dos 

professores da educação básica sobre a aprendizagem orientam a ação 

pedagógica. Isto, significa que as representações sociais sobre a 

aprendizagem influenciam as representações sociais dobre o ensino. 
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4.3.3. Os diferentes s ign ificados das representações sobre a informática 

na educação  

Retomando as considerações discutidas acerca das representações sociais 

dos professores da educação básica sobre a informática, pode-se evidenciar a 

informática é atribuída a função social, inserir a escola no contexto social mais 

amplo da sociedade globalizada. Na Figura 8 podemos observar as diferentes 

tendências desta representação em função das características dos sujeitos, as 

quais permitem que sejam identificadas as relações entre duas dimensões: 

sujeitos e representação. 

Figura 8: Plano fatorial das representações sociais sobre a informática na 
educação 

Considerando o eixo 1, temos no quadrante inferior o grupo de professores da 

rede pública em sala de aula sem experiência com informática na vida 

profissional. Fica evidenciado que, para o grupo a dimensão educacional é 

pouco enfatizada, sobrepondo a ela a dimensão de ferramenta (útil, internet, 

material didático). Desse modo, podemos inferir que esse grupo entende a 

informática como ferramenta metodológica que possibilita a renovação da 

prática pedagógica em função do uso dos recursos materiais.  
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Retomando as análises do núcleo central, evidenciamos que esta 

representação apresenta uma forte conotação de inovação. Ao estabelecermos 

um paralelo com plano fatorial apresentado na figura 8, esta conotação é 

confirmada a partir da presença neste mesmo quadrante das palavras 

renovação e futuro. A princípio, poderíamos inferir que, a segunda palavra não 

apresenta este tipo de conotação, mas percebemos nas falas dos professores 

que esta expressão apresenta um significado próximo ao sentido de novidade. 

Opondo-se a este grupo, encontramos os professores que possuem 

experiência com informática na vida profissional. Para este grupo de 

professores a informática na educação vem associada à dimensão afetiva 

como instrumento motivador do processo de construção do saber.  

Dessa forma, pode-se verificar que os professores que possuem uma 

experiência com informática quer seja na vida pessoal ou profissional, 

entendem a inserção da informática de maneira diferenciada do grupo de 

professores que não têm qualquer tipo de experiência, a saber, concluímos que  

as representações sociais dos professores da educação básica sobre a 

informática na educação é compreendida como instrumento inovador que 

oferece ao professor uma alternativa metodológica motivadora.  

 

4.4.  As relações entre as representações sociais sobre o ensino, a 

aprendizagem  e a  informática na educação 

 

Para compreender as relações que se estabelecem entre as representações 

sobre o ensino, a aprendizagem e a informática na educação, retomamos 

algumas análises realizadas anteriormente, quando do estudo de cada 

representação social – ensino, aprendizagem e informática na educação - e 

dos indícios apontados no mapeamento das semelhanças entre os campos 

semânticos destas representações. Como foram evidenciadas nestas análises, 

muitas são as semelhanças quando cruzamos os campos semânticos das 

representações sobre o ensino e a aprendizagem. Associando a essa análise, 
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as evidências em termo de significados das duas representações novamente 

pode ser evidencia uma congruência de sentidos.  

Em princípio, retomaremos algumas considerações acerca das três 

representações sociais e a seguir buscamos pontuar as relações existentes 

entre elas, partindo da hipótese inicial de as representações sociais sobre o 

ensino e sobre a aprendizagem influenciam as representações sociais sobre a 

informática na educação. 

De forma geral, as representações dos professores sobre o ensino são 

entendidas como a ação pedagógica do professor com fins de construção de 

conhecimentos, a partir do desenvolvimento capacidade cognitiva 

(aprendizagem) do aluno. Permeada pelo estabelecimento de relações (troca, 

transmissão, interação) que são influenciadas pela dimensão afetiva 

(motivação, amor, respeito, carinho, segurança e outras palavras). Apesar 

desta percepção, algumas diferenças foram apreendidas.  De acordo com os 

grupos de professores que participaram da pesquisa especificidades 

caracterizaram esses grupos apontando diferenças no tocante da tendência 

pedagógica e as relações que o professor estabelece no exercício de sua 

função como educador. 

Esta diferença evidencia duas tendências diferentes: uma solidamente 

edificada na perspectiva tradicional, e outra voltada para uma perspectiva 

construtivista.  

A primeira tendência, como frisamos, solidamente alicerçada na perspectiva 

tradicional evidencia a ênfase no processo metodológico e no acúmulo de 

informações por parte do aluno. Ainda nas representações sobre o ensino o 

aprender é associado à capacidade que o indivíduo possui para adquirir 

informações e conhecimentos.  

A outra tendência voltada para uma perspectiva construtivista, enfatiza sem 

dúvida a preocupação com as construções cognitivas do aluno. O 

entendimento dos professores sobre a ação pedagógica deste professores 

junto ao aluno é voltado para o processo de construção cognitiva do saber por 

parte do aluno. O aprender é associado à necessidade deste processo ser 

significativo para o aluno.  
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Considerando as tendências evidenciadas nas representações sociais sobre a 

aprendizagem podemos enfatizar duas perspectivas claramente evidenciadas, 

uma sedimentada nas concepções de aprendizagem voltada para o 

behaviorismo, e a outra para uma concepção construtivista. Esta constatação 

indica o rompimento da concepção behaviorista. 

Estabelecendo um paralelo entre os significados e as categorias de análise das 

duas representações, percebe-se que nas construções acerca das 

representações sobre a aprendizagem, a dimensão didático-pedagógica denota 

uma significação enfaticamente voltada para uma perspectiva tradicional, o que 

leva-nos a refletir sobre uma questão de muita relevância; que no imaginário 

dos professores da educação básica, a dimensão didático-pedagógica, pouco 

pode ser relacionado à perspectiva construtivista. Ao contrário, esta dimensão 

evidencia uma forte conotação da perspectiva pedagógica tradicional. 

Entretanto, vale ressaltar, que a dimensão cognitiva apontam para uma 

compreensão do processo de aprendizagem como numa perspectiva 

construtivista. Mediante estas duas considerações, podemos inferir que muito 

provavelmente, o processo de ensino-aprendizagem tramita por um processo 

de mudanças significativas, que podem influenciar na constituição de um novo 

perfil de professor e de escola.   

Com base nas análises acerca das representações sociais sobre a 

aprendizagem que os professores da educação básica, concluímos que estas 

orientam a ação pedagógica do professor no seu processo de construção, o 

que implica dizermos que, estas representações influenciam as representações 

sociais sobre o ensino.  

Em seguida, partimos para análise das relações entre as duas representações 

já apreendidas e as representações sociais sobre a informática na educação. 

Retomo as análises das representações sobre a informática na educação. Para 

os professores a informática é uma ferramenta de múltipla funcionalidade 

utilizada pelos professores com diferentes finalidades. Com forte conotação 

voltada para inovação (novo, renovação), a partir destas considerações pode-

se apreender que inserção da informática na educação é compreendida pelos 

professores como elemento capaz de inserir a escola na contemporaneidade 
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da era do conhecimento, promovendo mudanças na escola, como uma 

instituição social (transformação, avanço, mudança, atual, evolução). 

Orientando a atenção para as compreensões sobre uso desta ferramenta, 

evidenciamos que os professores têm concepções sobre esta questão: uma 

direcionada para o uso da informática como ferramenta de construção de 

capacidades e habilidades, na qual nesta conotação, o aprender está vinculado 

ao treino, à manipulação e ao uso eficiente das tecnologias da comunicação e 

informação e do computador. Nota-se nesta perspectiva, que a informática é 

compreendida como o norte a ser alcançado pelo aluno, dada a correlação 

entre a informática e o aprender. A outra significação denota o uso da 

informática na educação como ferramenta de aprendizagem; nesta perspectiva 

a informática é compreendida como ferramenta didática que motiva o aprender 

durante o processo de construção do saber escolar.  

A partir destas considerações percebemos que, para os professores a 

informática no processo de ensino-aprendizagem é compreendida numa 

perspectiva fortemente denotada pela a inovação, sua presença aponta para a 

condição de contemporaneidade do espaço escolar.  

De início, poderíamos inferir que estas diferenças são de fato pontuadas pelas 

diferenças de concepção pedagógica e de aprendizagem, mas apenas essa 

comparação não respalda essa compreensão, tendo em vista que outras 

questões também podem influenciar nas construções das significações acerca 

da informática na educação.  

Dentre estas questões, enfocamos: o fato de que uma grande fração de 

professores ainda não tem acesso a informática tanto na vida pessoal, como na 

vida profissional; a falta de formação dos professores para o uso da informática 

na educação; a dificuldade dos professores que foram qualificados para o uso 

da informática na educação, para colocar em prática os conhecimentos 

construídos; a presença de sentimos que inibem o uso dos recursos, como 

medo e preconceitos quanto ao uso dos recursos tecnológica na ação 

pedagógica.  

Ao longo das colocações abordadas anteriormente, percebemos que, as 

representações sociais sobre a informática na educação de fato podem ser 
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influenciadas pelas representações que os professores têm sobre o ensino e a 

aprendizagem, mas vale ressaltar que este é apenas um dos elementos. Várias 

outras questões podem influenciar aquelas representações tanto quanto, as 

construções dos professores acerca do ensino e da aprendizagem. 

Finalmente, partindo destas apreensões chamamos a atenção para as 

questões relativas à mudanças no professo de formação dos professores tanto 

como em nível de habilitação profissional, como em nível de qualificação 

continuada. A elaboração de um processo de formação dos educadores, é 

relevante que estejamos atentos tantos para os conhecimentos relativos a 

informática na educação, quanto para a construção dos conhecimentos 

relativos a ação do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

 Outra questão que chamamos a atenção é para o sistema educacional, e mais 

especificamente a escola pública, é a necessidade de garantir aos professores 

o acesso às mídias de forma ativa e produtiva, favorecendo a possibilidade de 

fazer circular diferentes discursos e entendimentos, em condições de 

igualdade. Em qualquer área de conhecimento, novos objetos, só podem ser 

valorizados, analisados e utilizados de forma crítica e inovadora quando, de 

fato são compreendidos. Assim, para atuar e intervir no espaço eletrônico o 

professor precisa desenvolver uma fluência tecnológica que poderá ser  

explorar as novas inter-relações que emergem com as tecnologias  se este 

estiver preparado para utilizar os benefícios dos conhecimentos construídos em 

função do trabalho realizado por esse professor. Em nível educativo de uma 

intervenção pedagógica construcionista, não se mede pela quantidade ou tipos 

de recursos utilizados na ação do professore em função da construção do 

saber, mas pela utilização crítica, assertiva e competente dos indivíduos na 

relação com o espaço informatizado, por meio de trocas capazes de 

estabelecer, produzir e criar situações de aprendizagem significativa para o 

aluno. 
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5. Considerações Finais 

 

Ao final deste processo de construção de novos conhecimentos, temos a 

convicção de que conteúdo deste estudo não finda ou conclui qualquer 

discussão e compreensão acerca das significações construídas pelos 

professores. Até porque entendemos que, por mais que isso fosse buscado, de 

forma alguma poderia ser contemplado, dado que o conhecimento é 

inesgotável.  

Partindo do objetivo de compreender as relações entre as representações 

sociais dos professores da educação básica sobre o ensino, a aprendizagem e 

a informática na educação, acreditamos ser necessário contextualizar todo o 

meio social educacional no qual os professores se encontram inseridos, em 

função da ação deste professor mediante a responsabilidade de formar os 

cidadãos do futuro.  

Ao tomar por referência a Teoria das Representações Sociais de Moscovici e a 

Teoria do Núcleo Central fundamentada por Abric, entendemos que essa 

perspectiva permite-nos apreender as relações que se estabelecem entre o 

sujeito e a realidade social, em particular as relações estabelecidas pelos 

próprios indivíduos.  

Para entender os significados que os professores da educação básica atribuem 

ao processo de ensino-aprendizagem e a informática na educação, utilizamos 

como instrumento metodológico de coleta de dados o questionário de 

associação livre com indução das palavras mais importantes.  

Acreditávamos que os professores atribuíam um significado à informática na 

educação em função dos significados que eles tinham sobre o processo de 

ensino-aprendizagem.  Para compreender essa significação, consideramos que 

uma análise sobre este processo deve incluir as diferentes variáveis que 

constituem a dualidade existente no ensinar e no aprender assim como  as 

inter-relações que interferem na efetivação deste processo. 

Como já mencionado anteriormente, a resistência por parte de uma grande 

parcela de educadores à tecnologia ainda é uma desconfiança que merece 
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investigação profunda para que se percebam as verdadeiras razões de tal 

comportamento. 

 Na reflexão dessa questão, percebe-se que não é possível estudar o homem 

de hoje sem levar em conta sua inserção em uma sociedade altamente 

tecnológica. É imprescindível ressaltar que, a tecnologia que está presente em 

nosso dia-a-dia é um processo histórico e não se pode negá-lo e nem pensar 

em retrocesso, embora estejamos um período de transição.  

No mundo atual, transformações radicais como o desenvolvimento das 

tecnologias digitais e a profusão das redes interativas, quer queira ou não, 

colocam a humanidade diante de um caminho sem volta, pois o modo de 

Produção Capitalista se encarrega de criar novas necessidade a cada dia 

passa um cenário de incertezas. A informática nessa sociedade globalizada 

traz implicações direta ou indireta ao modo de vida de todos.  

Neste novo contexto sócio-cultural e econômico, a vida, as instituições sociais 

e suas práticas, as atitudes, os modos de pensamento e os valores estão, cada 

vez mais, sendo condicionados pelo novo espaço da informação e da 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Para 

vencer tantos desafios a Educação precisará passar por um processo de 

transformação e mudança de paradigmas. Uma educação voltada para a 

formação de cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, 

participantes ativos na construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

humana globalizada.  

A realidade nos mostra que o cotidiano das pessoas está cada vez mais 

integrado ao computador e seu conhecimento é pré-requisito para as 

profissões atuais, assim, a tecnologia deve ser acompanhada de perto por pais 

e principalmente pelos professores. Para tanto, os profissionais em educação 

devem receber já em sua formação inicial a oportunidade de desenvolver 

conhecimentos de informática aplicada à educação, deforma que o “ aprender” 

e o “como ensinar”, possibilitem a esse assumir o papel de facilitadores da 

construção do conhecimento pelo aluno e não mais transmissores de 

informações. Assim, ao se conhecer as representações dos professores sobre 

o uso do computador em seu cotidiano, seja útil para tomar consciência da 
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realidade, dos problemas e contribuindo para a construção do conhecimento a 

partir de novos caminhos.  

Nesta perspectiva, a compreensão da noção de Representação Social  nos 

permitiu compreender alguns aspectos relativos à inserção da informática 

mediante o processo de ensino-aprendizagem. 

Na intenção de investigar os elementos constitutivos assim como os 

significados destes nas representações sociais dos professores sobre o ensino 

e a aprendizagem, utilizamos como ferramenta de análise de dados o software 

Trideux 3.2 que permite realizar, por meio de levantamento de freqüência 

simples e da análise fatorial de correspondência, a identificação das oposições 

entre as representações, demarcando suas diferenças e as relações entre as 

representações sociais em função das características do sujeitos.  

O processo de análise dessas relações foi iniciado a partir do estudo junto a 

professores da educação básica, acerca das representações sociais sobre 

cada objeto social em foco – ensino, aprendizagem e informática na educação. 

Após essa etapa inicial, procuramos apreender as possíveis relações 

existentes entre elas, em dois níveis, evidenciando a relação entre elas em 

torno das semelhanças e diferenças, entre campos semânticos de cada 

representação, seus significados e as relações entre elas. 

Como resultados dessas análises chegamos às seguintes conclusões: 

a) Representações sociais sobre o ensino: são constituídas pela presença de 

uma representação centrada na ação do professor mediante o processo de 

aprendizagem. Estas representações sociais são caracterizadas pelos 

enfoques cognitivo, afetivo, inter-relacional, didático-pedagógico e sócio-

cultural e econômico. Estes, por sua vez, constituem conotações influenciando 

a ação do professor e o envolvimento deste no exercício dessa ação.  

As representações da ação docente evidencia duas tendências pedagógicas, a 

tradicional ou a sócio-construtivista, que por sua vez influenciam a atuação do 

professor no ato do ensinar e as relações que ele estabelece com o aluno. Vale 

salientar ainda, que é evidente, nas representações destes professores, a 

dimensão afetiva é um referencial importante capaz de determinar a qualidade 
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do trabalho realizado e o envolvimento e predisposição do professor no 

trabalho realizado por ele na sala de aula.

b) Representações sociais sobre a aprendizagem: é constituída por duas 

representações distintas: uma voltada para uma perspectiva voltada para a 

concepção tradicional e outra voltada para a concepção sócio-construtivista da 

aprendizagem. A primeira é voltada o enfoque de que a aprendizagem é 

capacidade que o indivíduo possui para adquirir conhecimento; a segunda 

evidencia o enfoque de que aprendizagem é um processo cognitivo.  

c) Representações sociais sobre a informática na educação: são constituídas 

pela presença de uma representação na qual este objeto é entendido como 

ferramenta multifuncional.   

Mediante estas evidências, compreendemos que as relações entre as 

representações evidenciam que os significados das representações sobre a 

informática na educação podem ser influenciados pelas significações dos 

professores sobre o processo de ensino e aprendizagem. Na medida em que, 

determinado professor concebe sua atuação docente como um processo 

seqüenciado de atividades didáticas e que sua abrangência dos resultados do 

seu trabalho, de construção da aprendizagem do aluno, infere para a 

perspectiva de acumular conteúdos, tornar-se mais provável que o processo 

dessa construção seja orientado por uma tendência pedagógica mais  

tradicional. 

O contrário ocorre para os professores que apresentam uma concepção 

pedagógica voltada para o construtivismo. A probabilidade deste profissional 

oportunizar boas situações de aprendizagem é maior. Para estes profissionais, 

é necessário promover o desenvolvimento do aluno numa perspectiva 

interdisciplinar e integral, neste sentido, a potencialização do uso dos recursos 

e meios necessários para a construção do processo educacional visa atingir 

resultados mais eficazes e eficientes. Assim, os recursos computacionais, as 

tecnologias de comunicação e informação, a mídia ou qualquer outro 

dispositivo será percebido não apenas como um recurso, no qual sua utilização 

por si só poderá dar conta das metas a serem traçadas no processo de ensino 

e aprendizagem, mas como um dispositivo muito eficaz para construir novas 
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situações, no qual também ensina-se e aprende-se de forma significativa, tanto 

para o aluno e para o professor. 

Dentre as limitações que pontuam esse trabalho de pesquisa apontamos para 

um aprofundamento das análises realizadas; isto porque, segundo 

Abric(1994b), numa abordagem estrutural é necessário adotar-se como 

perspectiva metodológica uma abordagem pluri-metodológica, tendo em vista a 

complexidade, diversidade e amplitude desse tipo de conhecimento – 

representação social. Na realidade, não adotamos esta perspectiva e optamos 

por utilizar apenas um instrumento de coleta, o questionário de associação livre 

com indicação das palavras mais importantes.  

Outra lacuna deste estudo aponta para a relevância de adentrar no espaço da 

sala de aula e observar a partir destas considerações, procurando 

compreender como essas representações constituem a prática pedagógica dos 

professores.   

Percebemos nessas lacunas a possibilidade de em momento posterior, 

adentrar por essas questões, quando da realização de uma nova etapa em 

minha vida, que pretendo trilhar, com a efetivação do curso de  doutorado. 

Esperamos ter contribuído, ainda que minimamente, para o enriquecimento das 

discussões realizadas tanto a acerca do desenvolvimento dos estudos na área 

das representações sociais mediante a inserção do objeto educacional, como 

as discussão sobre as construções sociais dos professores no processo de 

transição pelo qual passa o sistema educacional brasileiro. Para tal, 

consideramos a especificidade do olhar voltado para os professores da rede 

pública no estado de Pernambuco, associando-se a outras pesquisas já 

realizadas, aprofundando dessa forma  as aqui realizadas. 

A longo prazo, esta investigação poderá contribuir para orientação da 

estruturação, organização e execução de futuras atividades de formação 

continuada dos professores para o uso das TCI’s e do computador no processo 

de ensino e aprendizagem de forma a potencializar positivamente as 

competências técnicas e profissionais de atuação. 
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Questionário de Associação Livre 
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 Pós-graduação:  SIM        NÃO         

 Experiência com Informática: 

 

Escreva 6 (seis) palavras/expressões quando você pensa em: 

1. ENSINO   

________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________ 

2. APRENDIZAGEM      

________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________     

3. INFORMÁTICA  NA EDUCAÇÂO     

________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________ 
 
________________________________  _____________________________ 

Dentre as palavras/expressões apresentadas, indique para cada grupo de associações, as que 
mais se aproximam de cada expressão proposta neste questionário. Coloque (1) ao lado da 
mais importante e (2) da que vem logo em seguida. 

 

 

 

Pessoal SIM NÃO 

Profissional SIM NÃO 


