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Resumo: 

Este artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória que foi 

realizada com alunos do curso de Pedagogia. O problema de pesquisa que orientou a 

investigação tinha a seguinte indagação: Qual é o entendimento que os professores em 

formação inicial apresentam sobre as tecnologias educacionais? A investigação realizada teve 

o objetivo de analisar o entendimento dos professores em formação inicial sobre as 

tecnologias educacionais, a luz do conceito de representação, cunhado por Chartier (1990). A 

pesquisa envolveu 04 turmas do último ano do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

diferentes instituições privadas de ensino superior da cidade de Curitiba. Os dados foram 

coletados a partir de um questionário com perguntas abertas e fechadas que permitiram 

realizar a análise de conteúdo na compreensão de Bardin (2011), e contou com o auxílio do 

software Atlas Ti. Os resultados revelaram o entendimento dos professores em formação 

inicial sobre as tecnologias educacionais como equipamentos tecnológicos computadores, 

televisões, rádios, tablets e celulares, os objetos eletrônicos e digitais que o docente utiliza na 

sua prática pedagógica. 

Palavras-chaves: Representação; Formação de Professores; Tecnologias Educacionais. 

 

A representação como sentido da prática escolar 

 

A representação dos professores em formação inicial sobre as tecnologias 

educacionais será analisada segundo os estudos de Chartier (1990). Esse autor compreende 

que as práticas culturais só existem enquanto representações sociais. Ainda para o autor, não é 

possível compreender a integralidade das práticas. Do mesmo modo, as ideias deste autor 

colaboraram com as análises sobre as práticas culturais na perspectiva da representação, como 

modo de conceber a realidade. De tal modo que, os sujeitos envolvidos nesse estudo nos 

brindaram em suas respostas - às questões propostas -, com as verdadeiras réplicas das 

representações que os envolveram quanto ao cotidiano das práticas pedagógicas e suas 

respectivas correlações com as tecnologias educacionais.  

Ao lançar mão desta premissa, Chartier (1990, p. 19) apresenta a noção de 

representação, o qual é tomado por muitos pesquisadores como constructo teórico-

metodológico da História Cultural. Essa abordagem, conforme o referido autor tem por 
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“objetivo a compreensão das representações do mundo social, que o descrevem como pensam 

que ele é ou como gostariam que fosse”. 

A contribuição de Chartier (1990) recai sobre a compreensão de que o pesquisador ao 

interpretar a realidade, não pode traduzi-la tal como foi, ou, é. Os registros escritos, as vozes 

dos sujeitos, a materialidade produzida é reveladora de indícios e evidências que decorrem 

das práticas. Essas, em perspectiva histórica ou atual, abrangem um imaginário social, jamais 

uma realidade. Para ele, a análise das representações possibilita “identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a 

ler”, conforme Chartier (1990, p.17). Em resumo, a realidade é tão somente uma 

representação que os sujeitos fazem em um determinado momento, do campo social. 

A realidade visível é aquela representada pelos sujeitos. Por conseguinte, se conhece a 

realidade quando o pesquisador se aproxima e analisa as representações do fenômeno. O 

sujeito é colocado no palco principal da história. Tem papel central no processo de 

investigação e compreensão das práticas culturais, pois ele é capaz de criar, conceber e 

apropriar-se das prescrições. Assim, a representação é por sua vez, um produto da prática, e 

não uma reprodução das estruturas. 

Se as práticas só possuem sentido quando representadas, o conceito de representação 

para Chartier (1990) se apresenta como possibilidade para compreende a realidade social e 

cultural, na percepção constituinte dos sujeitos. Nesta perspectiva, os estudos deste autor 

sobre as representações do real - e a partir do entendimento de que a representação é a 

percepção social, imagem do presente construída por meio das práticas culturais (escolares, 

sociais, políticas) -, contribui para compreender as percepções dos professores em formação 

inicial sobre o que é tecnologia educacional. 

Ao lançar mão dos modos como os professores significam as tecnologias 

educacionais, para compreender como atribuem sentidos às práticas escolares, pretendeu-se 

investigar as representações. Isto é, os modos como os professores pensam, olham e 

pretendem construir a realidade da sala de aula a partir do uso dessa materialidade que 

constitui o processo de escolarização. 

Para Zabala (1998), a compreensão da estrutura das práticas escolares é uma tarefa 

complexa, sendo necessário captar os fatores que a compõem: 

 

É preciso se referir àquilo que configura a prática. Os processos educativos são 

suficientemente complexos para que não seja fácil reconhecer todos os fatores que 

os definem. A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua 

justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, 

possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. 
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Mas a prática é algo fluído, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, 

além do mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores, 

hábitos pedagógicos, etc (ZABALA, 1998, p. 17). 

Avançar na direção da investigação daquilo que configura a prática escolar é 

compreender as apropriações com as quais os diferentes grupos sociais - nesse caso, os 

sujeitos escolares – elaboram e ordenam as suas práticas pedagógicas cotidianas. 

Ainda de acordo com Chartier (1990, p. 180), a apropriação fundamenta a elaboração 

de “uma história social dos usos e das interpretações, referida a suas determinações 

fundamentais inscritas nas práticas específicas que as produzem”. É, portanto, a interpretação 

das representações e a incorporação das prescrições que formalizam e determinam as práticas 

culturais. Igualmente, as representações levam os pesquisadores a compreenderem que os 

fenômenos humanos devem ser analisados na perspectiva coletiva. Por outro lado, é preciso 

considerar os aspectos individuais em suas subjetividades. 

Desse modo, procura-se entender como um grupo – neste caso, os professores em 

formação inicial - ao representar a realidade educativa sobre o que é uma tecnologia 

educacional se apropriam atribuindo sentido as suas práticas pedagógicas, tendo em vista que, 

as apropriações são entendidas por Chartier (1991) como práticas de produção de sentido. 

Como empreendem embates e impõem ou não suas percepções como em um jogo de poder? 

Gvirtz e Larrondo (2007) nos levam a aprofundar a análise sobre as dimensões das 

tecnologias e suas implicações no ambiente escolar, a partir do entendimento de que a 

tecnologia na escola: 

 

[...] adquiere un sentido y una funcionalidad específica. Es así como cuadernos o 

pizarrones, pero también celulares, computadoras o cualquier otro objeto deben ser 

comprendidos y decodificados a partir de su lugar – o también su no -lugar-em la 

escuela. ¿Qué hace la escuela com ellos? ¿Cómo los apropia y los modifica? ¿Qué 

saberes son capaces de producir o transformar? Son las preguntas que debemos 

hacernos cuando nos referimos a estos objetos (GVIRTZ; LARRONDO, 2007, p. 

04). 

 

De tal modo que, olhar para as representações dos professores em formação inicial, é 

compreender como esses traduzem os sentidos e significados que atribuem a realidade 

educativa e a materialidade da escola. 

 

Tecnologias educacionais e formação de professores 

 

Conforme Kenski (2007, p. 19), o termo tecnologia não é novo. Ele não representa 

somente as condições atuais, mas “engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do 
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cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”. 

Deste modo, as tecnologias são tão antigas quanto à própria espécie humana. Elas 

correspondem a diferentes contextos e tempos históricos, pois, cada época foi marcada pelas 

inovações que intentavam a modernização dos modos de produção e sobrevivência. 

O desenvolvimento tecnológico exprime por sua vez, o pensamento e as formas que 

cada povo elegeu para representar o seu cotidiano. Por esse motivo, para a autora, as 

tecnologias são “variáveis e contextuais”, sendo constantemente transformadas. No âmbito 

educacional, tecnologias podem representar desde o quadro negro até mesmo uma técnica 

pedagógica. 

Em uma dimensão mais atual, pode-se destacar as tecnologias educacionais de suporte 

digital. Segundo Barreto (2010), as tecnologias da informação e comunicação só se 

configuram como educacionais porque, elas são descontextualizadas do seu ambiente social e 

(re)contextualizadas no processo de escolarização. Na mesma direção, Kenski (2007, p. 25) 

esclarece que “novas” tecnologias se referem especificamente “aos processos e produtos 

relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das 

telecomunicações”. 

Em um estudo sobre a representação e a apropriação dos professores que atuam em 

escolas públicas do Ensino Fundamental, no uso dos dispositivos digitais, Maschio e Martins 

(2014, p. 19), consideraram que a maioria dos professores reconhece a importância das 

tecnologias educacionais para o desenvolvimento de atividades criativas e motivadoras, ao 

mesmo tempo em que possibilitam a melhor preparação do planejamento; uma aprendizagem 

de forma lúdica; maior concentração dos alunos nas aulas; ampliação do conteúdo trabalhado 

nas aulas. Contudo, “um dos grandes desafios da prática diária é a pouca habilidade para 

utilizar as novas tecnologias no desenvolvimento de novas metodologias educativas, em 

decorrência da falta de uma formação docente inicial e continuada” que veicule essa 

competência. Não há dúvidas que a formação docente inicial e continuada constitui um dos 

aspectos fundamentais do processo de qualificação da relação ensino aprendizagem na escola.  

Os múltiplos recursos dispostos no ambiente escolar caracterizam-se como artefatos 

imprescindíveis no processo da mediação pedagógica no contexto cotidiano da escola. O 

professor precisa compreender as implicações da materialidade escolar, no 

redimensionamento das práticas educativas que constituem e dinamizam a cultura do ensino 

formal. 

Conforme Barreto (2002, p. 65) “analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

salas de aulas implica considerar as relações entre o arranjo espacial, os padrões de 
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interlocução e os recursos utilizados no ensino”. Igualmente, a formação docente deve ser 

construída à medida que o professor articula o conhecimento teórico-acadêmico à cultura 

escolar. Sendo assim, este estudo viabiliza essa correlação entre professores em formação 

inicial, em seu recém adquirido – conhecimento teórico-acadêmico – à cultura escolar, a partir 

das tecnologias educacionais. 

 

Percurso metodológico da Pesquisa 

 

Este artigo em seu objetivo de pesquisa busca analisar o entendimento dos professores 

em formação inicial sobre as tecnologias educacionais na perspectiva das representações e 

apropriações da realidade educativa. Na investigação optamos pela pesquisa qualitativa, do 

tipo exploratória, de natureza interpretativa. Atualmente, a pesquisa qualitativa apresenta 

várias definições, está abordagem é muito utilizada nos estudos educacionais, pois permite 

elucidar os fenômenos educativos na sua complexidade, a realidade do contexto educacional. 

A pesquisa de abordagem qualitativa possibilita ao pesquisador estabelecer uma 

interpretação real, uma descrição detalhada do fenômeno educativo nas suas diversas 

dimensões. “Proporciona profundidade aos dados, dispersão, riqueza interpretativa, 

contextualização do ambiente ou entorno, detalhes e experiências únicas”, segundo Sampieri; 

Collado; Lucio (2013, p. 41). 

A investigação, neste caso, complementa-se por ser do tipo exploratória, por estimular 

que os participantes da pesquisa possam pensar livremente sobre o objeto investigado. A 

pesquisa exploratória permite explorar um assunto, é utilizada quando se busca a percepção 

ou o entendimento sobre a natureza do objeto pesquisado em questão. Este tipo de pesquisa 

tem como objetivo proporcionar maior compreensão e familiaridade sobre o assunto estudado, 

com vistas a torná-lo mais compreensível. A pesquisa aqui proposta é compreendida como 

exploratória, por pretender explorar e compreender a representação que os professores em 

formação inicial do último ano do curso de Pedagogia apresentam sobre as tecnologias 

educacionais. 

O contexto delimitado para a realização da pesquisa e aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados foram 04 instituições de ensino superior da cidade de Curitiba, estado do 

Paraná, de diferentes regiões, especificamente, 04 turmas do último ano do curso de 

licenciatura em Pedagogia, respectivamente de cada uma das instituições investigadas. A 

primeira instituição tinha uma turma com 26 alunos, a segunda com 32, a terceira com 22, e a 

quarta com 19 discentes. Um total de 98 alunos investigados, 89 são do sexo feminino e 09 do 
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sexo masculino. Os sujeitos da pesquisa responderam a um questionário com 05 perguntas 

abertas e 03 fechadas, tal instrumento foi elaborado no Microsoft Word e enviado por e-mail 

para os participantes da pesquisa. 

O anonimato dos sujeitos ocorreu durante todas as fases da coleta de dados e posterior 

a sua análise. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi disponibilizado ao 

participante junto com o questionário, e todos os envolvidos nesta pesquisa são maiores de 

dezoito anos e aceitaram livremente participar da investigação. Os questionários foram 

recebidos por e-mail e codificados, de tal modo a permitir a realização da análise de conteúdo 

e a postura ética da pesquisa. Os questionários foram codificados da seguinte maneira: 

- a sigla QE significa questionário exploratório. 

- a expressão numérica 01 corresponde ao sujeito que participou da pesquisa, sua 

identificação. 

- a sigla IES significa a instituição de ensino superior que o participante pertence.  

Todas essas informações unidas formaram um código QE01IES1 que apresenta o 

seguinte significado: questionário exploratório do sujeito 01 da instituição de ensino superior 

01. Para cada questionário respondido foi criado um código com essas informações. Depois 

que os questionários estavam identificados por códigos, os mesmos, foram adicionados ao 

software de análise de dados qualitativos Atlas Ti para iniciar o processo de análise de 

conteúdo. 

 

Processo de análise dos dados coletados 

 

A análise de dados é de extrema importância para a organização e interpretação dos 

dados coletados. Nesta fase da pesquisa, o pesquisador busca estruturar um significado aos 

dados, que pode partir de diferentes métodos para a análise. De acordo com Creswell (2014), 

a análise de dados: 

 

[...] em pesquisa qualitativa consiste da preparação e organização dos dados (isto é, 

dados em texto como transcrições, ou dados em imagens como em fotografias) para 

análise, depois a redução dos dados em temas por meio de um processo de criação e 

condensação dos códigos e, finalmente, da representação dos dados em figuras, 

tabelas ou uma discussão (CRESWELL, 2014, p. 147). 

 

A natureza da análise de dados na abordagem qualitativa é variada, o pesquisador tem 

a liberdade de escolher o tipo de análise que deseja realizar de acordo com o objetivo do 

estudo, levando em conta as dimensões e os enfoques da pesquisa qualitativa. Antes de iniciar 
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a pesquisa qualitativa, especificamente a análise de dados, o pesquisador precisa ter clareza 

sobre as fontes e os métodos de coleta de dados utilizados na pesquisa. Contudo, existem 

diferentes técnicas para organizar e analisar os dados da pesquisa qualitativa. Neste artigo, 

optamos por realizar à análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (2011) no questionário 

que foi elaborado pelos pesquisadores. A análise de conteúdo pode ser realizada em materiais 

em forma de texto de qualquer origem. De acordo com Oliveira et al. (2003), a análise de 

conteúdo é um: 

 

[...] instrumento de análise interpretativa, é uma das técnicas de pesquisa mais 

antigas - os primórdios de sua utilização remontam a 1787 nos Estados Unidos, e 

sua emergência como método de estudo aconteceu nas décadas de 20 e 30 do século 

passado com o desenvolvimento das Ciências Sociais, quando a ciência clássica 

entrava em crise. Como se sabe, a atitude interpretativa faz parte do ser humano que 

deseja atingir o conhecimento. Desde a hermenêutica, arte de interpretar os textos 

sagrados ou misteriosos, o homem praticava a interpretação como forma de colocar 

a sua observação sobre um dado fenômeno (OLIVEIRA et al., 2003, p. 02). 

 

 Enquanto método, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens (BARDIN, 2011). Aprofundando mais a perspectiva da análise de conteúdo, 

Bardin (2011, p. 37), esclarece que a análise de conteúdo “[...] é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; 

ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto [...]”. 

A condução da análise de conteúdo abrange diferentes etapas, não existe um método 

próprio preestabelecido, uma regra a ser seguida. A abordagem de pesquisa qualitativa que 

faz uso da análise de conteúdo permite ao pesquisador diferentes possibilidades, sendo que 

cada pesquisador tem uma percepção para realizar a análise do fenômeno pesquisado. Tendo 

em vista as dimensões de possibilidades e as maneiras de se realizar a análise de conteúdo, 

para a pesquisa deste artigo optamos por tomar como balizador as etapas da técnica proposta 

por Bardin (2011). Essas etapas são organizadas em três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados.   primeira etapa de pré-análise corresponde a 

organização do material coletado, operacionalização das ideias iniciais e do esquema de 

trabalho.  

A pré-análise tem por objetivo a organização, está fase apresenta a leitura “flutuante”, 

a escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos, a referenciação dos 

índices e a elaboração de indicadores e a preparação do material (BARDIN, 2011). Nesta fase 
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da análise de conteúdo, organizamos os questionários com a criação de um código para a 

identificação de cada questionário respondido, tivemos como corpus (conjunto de documentos 

utilizados) da análise de conteúdo todos os questionários (98 questionários exploratórios).  

Na fase de exploração do Material, segundo Bardin (2011, p. 131), compreende como 

“[...] a fase de análise propriamente dita, não é mais do que a aplicação sistemática das 

decisões tomadas. Quer se trate de procedimentos aplicados manualmente ou de operações 

efetuadas por computador [...]”. Consiste na realização da codificação que: 

 

[...] corresponde a uma transformação - efetuada segundo regras precisas - dos dados 

brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto (BARDIN, 2011, p. 133). 

 

A codificação é a organização sistemática que se realiza para posteriormente 

classificar e categorizar. Depois da codificação o passo seguinte é a categorização, que 

segundo Bardin (2011) é: 

 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamentos segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 

características comuns destes elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 

 

A categorização é um processo que permite que os códigos sejam agrupados, 

segregados ou reagrupados com o objetivo de consolidar um significado. Na visão de Bardin 

(2011) uma boa categorização apresenta qualidades como: a exclusão mútua, a 

homogeneidade, a pertinência, a objetividade e a fidelidade e a produtividade. 

Na fase de tratamento dos resultados, segundo Bardin (2011, p. 131) “[...] os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos” [...] e o 

pesquisador “[...] tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor 

inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos - ou que digam 

respeito a outras descobertas inesperadas”. 

A análise de conteúdo realizada nos questionários utilizou como recurso o software 

Atlas Ti. Esse software foi utilizado porque a pesquisa apresentou uma grande quantidade de 

dados e, de acordo com Gibbs (2009) é um trabalho ideal para o computador, em função dos 

computadores que utilizam softwares de análise de dados qualitativos proporcionarem formas 

estruturadas e delimitadas de análise. O mesmo autor ressalta que da mesma forma que um 
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software de texto não escreve textos totalmente coerentes, o uso de softwares pode tornar a 

análise mais fácil e precisa, entretanto, nunca irá realizar a leitura, a conexão e a reflexão dos 

dados, assim como sua ligação com o objeto de estudo. Segundo Gibbs (2009) os softwares 

para análise de dados qualitativos apresentam ferramentas que permitem: 

 

[...] administrar a codificação e o acesso a textos combinados com buscas 

sofisticadas. A codificação e o acesso não apenas facilitam a seleção de trechos de 

textos (ou mesmo partes de imagens) e a aplicação de códigos, mas também tornam 

mais fácil acessar todos os textos codificados da mesma forma sem 

descontextualização, ou seja, sem perder qualquer informação sobre a origem desse 

texto. Estes programas podem ajudar no processo analítico, pois oferecem uma série 

de instrumentos para examinar características e relações (GIBBS, 2009, p. 137). 

 

 O Atlas Ti é um software de análise de dados qualitativos que permite analisar 

documentos como textos, gráficos, imagens e vídeos. Permite que o pesquisador agrupe ou 

reagrupe seus dados, que gerencie os dados de maneira criativa e ao mesmo tempo 

sistemática. Queiroz e Cavalcanti (2011) destacam as potencialidades do software e destacam 

que ele pode realizar: 

 

[...] análise longitudinal e gerenciar distintos tipos de documentos ou instrumentos 

de coleta de dados, tais como: respostas às questões abertas de questionários, 

relatórios de observação, cartas, enfim todos os textos expressos na modalidade 

escrita, além de áudio (transcrição de entrevista não estruturadas, músicas, reuniões, 

palestras e outros, imagens (fotos, desenhos, pinturas, etc) e vídeos (gravações de 

reportagens televisivas, de aulas, de filmes) (QUEIROZ E CAVALCANTI, 2011, p. 

03). 

 

Para ilustrar as etapas da análise de conteúdo realizada no questionário exploratório 

com o auxílio do software Atlas Ti, apresentamos a Figura 01 com as etapas do processo de 

análise de dados realizada. 
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Figura 01 - Etapas da Análise de Conteúdo com o auxílio do software Atlas Ti 
 

 
Fonte: Os autores. 

 

Etapa 1. Pré-Análise - Organização dos dados: Os dados colocados no software advêm 

do questionário exploratório que foi enviado por e-mail aos alunos do último ano do curso de 

Licenciatura em Pedagogia de 04 instituições de ensino superior de Curitiba. O questionário 

foi criado no Microsoft Word e por meio deste instrumento foi realizada a coleta de dados. 

Todos os questionários respondidos foram codificados, isso permitiu realizar análise de 

conteúdo e manter a postura ética da pesquisa. O software de análise de dados qualitativos foi 

adquirido pelos pesquisadores diretamente pelo site do Atlas Ti na versão para Mac. 

Etapa 2. Utilização do Software Atlas Ti: Foram utilizados todos os questionários 

exploratórios (98 questionários recebidos por e-mail). Esse instrumento de coleta de dados foi 

codificada com um código para cada questionário respondido. O questionário exploratório 

recebeu o código QE (Questionário Exploratório). Junto a esse código, foi inserido uma 

identificação numérica que corresponde ao participante que respondeu o questionário e a 

identificação da instituição de ensino superior que ele pertence. Exemplo: QE36IES3 esse 

código significa - questionário exploratório (QE) do participante número trinta e seis (36) da 

instituição de ensino superior (3). Os questionários codificados que foram respondidos e que 

estavam salvos no formato doc. docx. e pdf e foram inseridos no software Atlas Ti para dar 

início ao processo de análise. 

Etapa 3. Exploração do Material: Na exploração do Material, os questionários que 

estão no Software Atlas Ti passaram por duas etapas de codificação e categorização. Essas 

2. Utilização do 
Software Atlas 

Ti 

3. Exploração 
do Material 

3.1  
Codificação 

3.2 
Categorização 

4. Tratamento 
dos resultados 

1. Pré-Analise - 
Organização 

dos dados 
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etapas correspondem a análise das perguntas abertas e fechadas do questionário. Para cada 

pergunta e resposta do questionário foi criado um código. 

Etapa 3.1 Codificação: A etapa da codificação foi realizada com a criação dos códigos 

para realizar a categorização. Os códigos representam um sistema de símbolos que permite a 

representação de uma informação. Os códigos foram criados a partir do momento que iniciou-

se a codificação, com a leitura das respostas dos participantes. Para cada resposta foi criado 

um código e as respostas iguais ou semelhantes recebiam um código já criado anteriormente. 

Os códigos foram agrupados por semelhança ou incidência e deram origem as categorias de 

análise. 

Etapa 3.2 Categorização: A categorização é a união ou o conjunto dos códigos por 

incidência ou semelhança que permite ao pesquisador agrupar os dados para consolidar um 

significado. Depois que todas as perguntas do questionário foram codificadas foi visualizado 

no Atlas Ti os códigos que tiveram maior incidência de respostas. Todas as respostas de um 

código com maior incidência foram analisadas pelos pesquisadores. A análise das respostas 

foi realizada da seguinte maneira: 1- Leitura cuidadosa das respostas dos participantes; 2- 

Reflexão dos pesquisadores sobre cada resposta; 3- Identificação e criação de grupos com 

pontos de convergência entre as respostas para consolidar um significado; 4- Criação das 

categorias a partir das respostas dos participantes. 

Etapa 4. Tratamento dos Resultados: Conhecida as respostas dos participantes, estas 

passaram a constituir-se como indicadores para a criação das categorias. Para isso, os 

pesquisadores foram em busca do significado e do sentido das respostas dos participantes e na 

medida em que estavam interessados também em saber a intensidade do aparecimento dos 

significados lógicos semânticos, para isso, decidimos quantificar as frequências absolutas e 

relativas das respostas. Para a análise do questionário, foi elaborado um quadro que segue e 

que explicita as categorias criadas e alguns de seus indicadores (respostas). O quadro 

apresentado a seguir irá apresentar três respostas que foram utilizadas como exemplos para a 

criação das categorias e o total de respostas de cada categoria.  

Escolhemos a pergunta 3 que apresenta respostas que ajudam a responder o objetivo 

dessa pesquisa. No questionário exploratório indagamos: O que você entende por tecnologias 

educacionais? A resposta que apresentou maior incidência para essa pergunta foi que os 

professores em formação inicial entendem as tecnologias educacionais como sendo somente 

os artefatos tecnologias que estão presentes na escola como: computador, televisão, rádio, 

Tablet, microscópio, notebook, retroprojetor, entre outros, com 79 incidências. A pergunta 

tinha o objetivo de identificar o entendimento dos professores sobre as tecnologias 
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educacionais. Conforme o Quadro 01, apresentamos as categorias que foram criadas a partir 

das respostas dos participantes: 

 

Quadro 01 - Alguns motivos explicitados pelos sujeitos da pesquisa para justificar o entendimento sobre as 

tecnologias educacionais. 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados coletados. 

 

 No quadro 01, foi possível verificar que 62 participantes mencionaram que entendem 

as tecnologias educacionais como equipamentos tecnológicos utilizados pelo professor. 

Equipamentos, artefatos concretos de som e imagem que podem auxiliar no processo de 

ensino. Diante das respostas dos participantes, nós pesquisadores não temos essa mesma 

representação sobre as tecnologias educacionais, por entendermos essas tecnologias como 

sendo todo e qualquer recurso utilizado no processo de ensino, desde o giz, um quadro, um 

livro até uma lousa digital, um computador, ou o microscópio utilizado nas aulas práticas. 

Retomando Barreto (2010), as tecnologias da informação e comunicação tornam-se 

educacionais somente porque estão descontextualizadas de seu ambiente e, foram 

(re)contextualizadas nos espaços cotidianos escolares. Atualmente, tende-se a associar a 

Motivos Explicitados Participantes 

(CATEGORIA) - Tecnologias Educacionais como 

equipamentos tecnológicos utilizados pelo professor 

na contemporaneidade 

Total de respostas: 62 

“As tecnologias educacionais são os recursos que o 

professor utiliza para ensinar e facilitar a 

aprendizagem, as tecnologias educacionais são: o 

computador, televisão, microscópio e outros 

equipamentos tecnológicos que estão presentes no 

ambiente escolar”. 

QE23IES01 

“São todos os equipamentos tecnológicos que a escola 

dispõe para ensinar como computador, televisão, rádio 

e projetor”. 

QE51IES04 

“As tecnologias educacionais são recursos 

tecnológicos que o professor utiliza em sala, como 

notebook, tablet, televisão, aparelho de som, os 

equipamentos tecnológicos que facilitam a 

aprendizagem”. 

QE66IES02 

 

 

(CATEGORIA) - Tecnologia Educacional como 

recursos tecnológicos  

Total de respostas: 17 

“Eu entendo que as tecnologias educacionais são 

recursos tecnológicos que o professor utiliza para dar 

aula, são as nossas tecnologias como: celular, televisão 

e computador. 

QE12IES03 

 

“No meu entendimento, as tecnologias educacionais 

são os recursos tecnológicos que a escola disponibiliza 

aos professores. Exemplo: Computador”. 

QE28IES02 

 

“São recursos tecnológicos, as tecnologias que estão 

presentes no nosso dia a dia que estão também em sala 

de aula, como computador, celular, televisão”.  

QE46IES02 
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tecnologia educacional com as tecnologias presentes no ambiente escolar como artefatos 

eletrônicos digitais, tais como, os computadores ou os tablets.  

Com efeito, na organização dos processos de escolarização inúmeros foram os 

suportes materiais que fizeram valer o ensino até alcançarmos o que podemos chamar de 

“novas” tecnologias educacionais, ou mais especificamente, tecnologias digitais. O giz, a 

lousa, o livro, tidos também como artefatos são tecnologias educacionais muito utilizadas 

pelos professores do mundo todo. Um dos grandes desafios para a formação de professores na 

atualidade é a necessidade de reflexão sobre o papel das tecnologias educacionais, do 

desenvolvimento tecnológico, bem como a sua disponibilidade e acessibilidade para uma boa 

utilização em sala de aula, sem esquecer que as tecnologias educacionais são os recursos que 

o professor utiliza no processo de ensino e de aprendizagem. Portanto, todos os artefatos, 

objetos e materiais produzidos para a escola constituem-se em tecnologias educacionais que 

ao longo dos séculos sofreram modificações e foram apropriados de muitos modos diferentes. 

As representações por sua vez, são concebidas como discursos e práticas. Isto é, como 

modos de pensar, olhar e construir a realidade. Logo, a pesquisa procurou abranger os 

conceitos de representação na perspectiva de compreender quais são as percepções dos 

professores em formação inicial sobre as tecnologias nos espaços escolares.  

Cumpre recorrer mais uma vez a Chartier (1990), para afirmar que estamos diante da 

oposição entre realidade e representação. Uma realidade sob a qual reverbera a compreensão 

de como as tecnologias são produzidas, inseridas e apropriadas no conjunto da cultura 

material da escola; e em particular, a representação dos professores em formação inicial, 

sobre as tecnologias educacionais.  

Enfim, temos a realidade do uso das tecnologias representada e dada a ler por 

diferentes grupos sociais, dos quais podemos destacar alguns: aqueles vinculados aos 

discursos sobre as políticas públicas que regulamentam a utilização dos dispositivos 

pedagógicos na escola; aqueles setores comerciais que garantem a produção dos aparatos 

tecnológicos que serão inseridos no ambiente escolar; e aqueles, os sujeitos escolares, que 

fazem o uso diretamente dos recursos tecnológicos em sala, na tentativa de efetivar o processo 

de ensino aprendizagem. 

De tal modo, cumpre saber como os professores entendem o que são as tecnologias 

educacionais e como se inserem no âmbito escolar. Se por um lado as investigações apontam 

que o professor tem uma compreensão reduzida das potencialidades dessas tecnologias, por 

outro, é preciso lembrar que essa percepção incidirá diretamente em sua prática pedagógica, 

uma vez que ela reflete os sentidos e significados que os sujeitos atribuem a realidade. 
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Diante da análise de conteúdo realizada no questionário exploratório, buscamos 

responder o objetivo da pesquisa e entender melhor a percepção das tecnologias no processo 

de ensino e aprendizagem, bem como, o seu papel na formação docente. 

 

Considerações Finais 

 

 A pesquisa permitiu investigar o entendimento dos professores em formação inicial 

sobre as tecnologias educacionais. Teve como problema de pesquisa a seguinte indagação: 

Qual é o entendimento que os professores em formação inicial apresentam sobre as 

tecnologias educacionais? Para responder ao problema proposto, tínhamos o objetivo de 

analisar o entendimento dos professores em formação inicial sobre as tecnologias 

educacionais na perspectiva das representações sociais. 

Para alcançar tal objetivo, organizou-se um instrumento de coleta de dados que 

contribuiu para que os pesquisadores analisassem o entendimento dos professores em 

formação inicial sobre as tecnologias educacionais. 

Em aderência a essa proposta, elegeu-se à abordagem qualitativa do tipo exploratória, 

entendendo que esse tipo de pesquisa permite o envolvimento ativo do pesquisador na busca 

por respostas, para verificar melhor os processos formativos, dos fenômenos educativos, bem 

como, a subjetividade dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A presente pesquisa não pretende 

esgotar a compreensão sobre as representações sobre as tecnologias educacionais, mas sim, 

entender como os professores em formação inicial assimilam as inovações que nortearão seus 

futuros processos formativos. Com isso, a convergência dos resultados de todo o processo da 

pesquisa, incluindo as respostas dos participantes e a análise de conteúdo realizada no 

questionário exploratório, permitiu realizar categorias de análise como elementos definidores, 

que proporcionaram delinear alguns aspectos possíveis de serem considerados para 

compreender quais as representações que os professores em formação inicial apresentam 

sobre as tecnologias educacionais.  

Com base na análise dos dados, os professores em formação inicial das instituições 

pesquisadas entendem as tecnologias educacionais como equipamentos tecnológicos 

computadores, televisões, rádios, tablets e celulares. De modo a fazerem referência aos 

artefatos tecnológicos que o professor utiliza no processo de ensino e aprendizagem, sendo 

tecnologias educacionais, os objetos eletrônicos e digitais que o docente utiliza na sua prática 

pedagógica. 
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