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                                               CAPÍTULO 2 

 

                  AS   TEORIAS  DE APRENDIZAGEM E A    

              EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENSINO  

                      MEDIADO POR COMPUTADOR  

     
 

2.1    Introdução 

 

As tecnologias de informação estão sendo gradativamente incorporadas ao processo 

ensino – aprendizagem como ferramenta de mediação entre o aluno e o conhecimento 

historicamente construído pela humanidade. 

A escola vem se transformando com o uso de computadores no ensino, gerando uma 

discussão por parte de filósofos, psicólogos, educadores e demais pesquisadores da área, que 

procuram interpretar e adaptar as teorias de aprendizagem aos projetos de informatização da 

escola, procurando integrar as novas tecnologias disponíveis às teorias de aprendizagem e 

desenvolvimento, visando uma aplicação didática eficiente dos programas computadorizados. 

(Ribeiro, 98). 

O presente capítulo tem por objetivo então, relatar de forma clara e objetiva a influência 

de diferentes teorias na elaboração de programas utilizados no ensino, num processo de 

evolução que vai do ensino programado apoiado no paradigma behaviorista, para os sistemas 

inteligentes de aprendizagem, baseados no paradigma cognitivista e nas pesquisas em 

Inteligência Artificial, apresentando também, o que entendemos por tecnoletramento e sua 

importância na educação. 

 

 

2.2   Tecnoletramento: Um Conceito 

 

Segundo Vidal (2002), quanto mais a sociedade aumenta o seu potencial tecnológico, 

mais evidente fica o grau de desconhecimento científico e tecnológico da população que não 

consegue se apropriar dos novos conhecimentos característicos de uma sociedade 
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informatizada. Esta defasagem pode ser resultado da evolução acelerada das novas 

tecnologias que trazem como conseqüência a superação das competências de uma pessoa, 

adquiridas no trabalho ou na escola, pela renovação rápida e constante do conhecimento. 

Atualmente, novos conceitos estão surgindo, fazendo uma relação entre conhecimento 

dos recursos tecnológicos e alfabetização, principalmente para distinguir as pessoas que não 

tem domínio para operar com instrumentos informatizados. Santos (2002), afirma que muitos 

que desconhecem de informática se classificam como analfabetos tecnológicos, pois não 

conseguem decifrar, reconhecer ou perceber o sentido e as possibilidades dos recursos 

tecnológicos, assim em se tratando das máquinas de computação, deixam-se excluir desta 

realidade por não conseguir lidar com uma linguagem nova que lhes é desconhecida. 

Neste caso, segundo a autora, além da evolução acelerada superando as competências 

dos indivíduos, está a recusa de uma boa parte da população escolarizada em integrar novos 

instrumentos à sua prática cotidiana. 

Assim, é importante que a sociedade em seus diferentes níveis (família, escola, políticas 

públicas...), percebam a necessidade de possibilitar a esses cidadãos uma oportunidade para 

adquirirem a capacidade de interpretar e agir criticamente com e diante dos instrumentos 

tecnológicos e para isso, é necessário superar o ensino tradicional alicerçado em bases 

behavioristas1 por uma pedagogia que incentive uma educação que respeite interesses 

individuais e que paralelamente viabilize uma aprendizagem coletiva; uma aprendizagem em 

rede e pela rede, trata-se da alfabetização tecnológica, requisito indispensável para a inclusão 

digital, que neste trabalho trataremos de tecnoletramento. 

O termo tecnoletramento então, supera o mero ensino da informática, elaboração e 

compreensão de softwares e passa a ser entendido como a capacidade de interagir com a 

máquina, tornando-a um instrumento capaz de propiciar aprendizagens significativas2 que 

ocorrem num processo permanente, autônomo e personalizado do ponto de vista dos 

interesses individuais e ao mesmo tempo coletivo e colaborativo do ponto de vista das 
                                                 
1 “Derivada de uma Corrente Filosófica denominada de Empirismo, a Concepção Behaviorista, também 
conhecida como Comportamentalista ou Ambientalista, considera o papel do ambiente muito mais importante 
para o desenvolvimento do indivíduo do que a maturação biológica”.(Davis e Oliveira, 1994: 30-31). 
“Para conhecer mais sobre o behaviorismo e suas ligações com a filosofia, cognição, psicologia social e biologia 
evolutiva, ver: Baum - Compreender o Behaviorismo – 1999”.   
2 “Aprendizagem significativa leva em consideração a compreensão de significados, relacionando-os a 
experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas desafiantes que 
incentivem o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, noções e 
conceitos, desencadeando modificações de comportamentos e contribuindo para a utilização do que é aprendido 
em diferentes situações”.  (Simole, 2000: Revista Aprender – pág. sem numeração). 
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interações sociais. Assim, tecnoletrado é aquele que faz uso de instrumentos tecnológicos, 

mais especificamente nesta pesquisa, do computador, como um meio de obter informações 

que pode por sua vez, gerar conhecimentos.   

Consideramos então, que tecnoletramento é um direito de todos, pois é através dos 

conhecimentos básicos em informática suas ferramentas e aplicações que o cidadão poderá 

orientar-se num processo permanente e cooperativo de auto-aprendizagem, desenvolvimento 

de múltiplas competências e reflexão crítica de um espaço entendido como flutuante, contínuo 

e em permanente renovação. (Canal Cidadania e Participação de SP. – 2002). 

Através do tecnoletramento, pode-se garantir a inclusão digital de um grande 

contingente menos privilegiado da população, da qual fazem parte muitos alunos das escolas 

públicas municipais e estaduais que deixarão de ser discriminados no mercado de trabalho 

pela falta deste conhecimento, podendo assim, competir com alunos das escolas particulares 

os quais segundo Cysneiros (2002), bem ou mal estão tendo acesso aos computadores e à 

Internet. 

Para evitar o surgimento de uma nova fonte de desigualdades sociais, o tecnoletramento 

deve fazer parte de toda a escola como um meio a ser utilizado em todas as disciplinas e em 

todas as atividades onde seu uso seja necessário, lembrando entretanto, que a tecnologia não é 

neutra e sendo assim, além de proporcionar novos conhecimentos, transforma pela mediação a 

experiência intelectual e afetiva de seus usuários. (Cysneiros op. Cit.).  

Desta forma, seu uso exige atenção por parte da escola, pois os computadores devem 

proporcionar mudanças qualitativas e não apenas trazer uma aparência inovadora num 

contexto cuja evolução veremos a seguir. 

 

 

2.3   A evolução dos programas de ensino auxiliado por computador 

 

Antes mesmo da chegada dos computadores pessoais, tecnologias educacionais já eram 

utilizadas na educação de acordo com os paradigmas psicológicos behavioristas. Tratava-se 

de máquinas que produziam seqüência de questões geralmente de múltipla escolha exigindo 

do aluno apenas o trabalho de apertar o botão da resposta correta.  

Durante muito tempo, segundo Ribeiro (1998), inúmeros programas educativos 

baseados no paradigma “estímulo – resposta”, predominaram nas escolas reproduzindo as 



 10

características da escola tradicional, num instrumento mais sofisticado denominado de 

máquina de ensinar3.  

Foi Burrhus Frederick Skinner (1904 – 1967), quem  organizou programas de reforço 

para a modelagem do comportamento, utilizando a aprendizagem programada, aplicável sem 

a intervenção direta do professor que realizaria seu trabalho através de apostilas, livros e das 

máquinas de ensinar. Estes  seriam o meio mais eficiente para a aprendizagem, pois o 

comportamento seria modelado com a apresentação de material adequado e organizado de tal 

forma a oferecer recompensas ou reforços4 no final de cada tarefa completada com sucesso. 

O ensino poderia ser definido como uma seqüência organizada de reforços que 

facilitariam a aprendizagem com ou sem professor, o papel deste seria o de criar 

contingências de reforço5, elaborando situações de aprendizagem na qual se reforçam as 

respostas que aumentariam as possibilidades do aluno chegar ao comportamento esperado, 

respondendo corretamente sobre o que deveria ser aprendido.(Skinner, 1972). 

É justamente pela ênfase dada à questão do controle do comportamento pelo reforço 

tornando a aprendizagem um ato mecânico, que este modelo de aprendizagem segundo 

Moreira (1999), foi bastante criticado, principalmente nos finais da década de 60 com o 

surgimento da corrente humanística6 acentuando a necessidade do indivíduo autodesenvolver-

se, porém, sua contribuição para o ensino é inegável e ainda hoje é utilizado como base para 

diversas teorias e métodos de ensino. 

Entre os programas que fizeram parte nesta primeira fase, de ensino assistido por 

computador, estão os programas de informações; os tutoriais que são versões informatizadas 

da instrução programada, caracterizando-se como programas de reforços administrados 

quando necessário aos alunos e, os exercícios e práticas geralmente usados para a revisão e 

                                                 
3 Na perspectiva de máquina de ensinar o computador é visto como um recurso ou auxílio instrucional que 
facilita a consecução de certos objetivos educacionais tradicionais através de métodos  convencionais, ou seja, o 
computador ensina fatos,conceitos, ou habilidades aos alunos dentro do contexto curricular regular. (Chaves 
1998: 14 - in: http://www.edutecnet.com.br). 
4 “Reforço são estímulos que seguem a resposta, servindo para aumentar a sua probabilidade de repetição”. 
(Ferreira, 1983: 166). 
5 “Contingências de reforço, é uma seqüência na qual uma resposta é seguida de um estímulo-reforço. Os três 
termos básicos contingentes do condicionamento operante são, em ordem, 1- resposta, 2- estímulo, 3- reforço”. 
(Campos, 1973: 186). 
6 “O objetivo final das Teorias Humanísticas de Aprendizagem é a pessoa funcionando como um todo, visando a 
sua auto realização e crescimento pessoal. Carl R. Rogers foi um dos maiores representantes do humanismo, suas 
idéias tiveram aceitação no Brasil na forma de um movimento complexo, que implicava numa nova filosofia da 
educação, numa prática baseada em pesquisas, numa tecnologia educacional e numa ação política”. (Ver: 
Liberdade para aprender, Carl Rogers, 1978). 
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memorização da matéria vista em sala.  Segundo Valente (1998), 49% dos softwares  

educativos do mercado americano, são do tipo exercício e prática. Estes programas requerem 

respostas freqüentes dos alunos, resultando em feedback imediato, exploram as características 

gráficas e sonoras do computador, apresentando-se geralmente na forma de jogos. Como 

vantagem, estes programas oferecem uma infinidade de exercícios ao professor, os quais 

podem ser resolvidos pelos alunos de acordo com seu interesse e grau de conhecimento, 

porém para que o professor tenha uma visão clara sobre o processo de assimilação dos 

assuntos estudados pelos alunos, deve levar em conta não só o índice de acertos dos alunos, 

mas também sua performance geral. 

Estes programas baseados na corrente behaviorista apoiam-se segundo Ribeiro (1998), 

em quatro princípios: 

- Princípio da Estruturação da Matéria a Estudar:  A matéria é decomposta em unidades 

elementares para diminuir as dificuldades do aluno. 

- Princípio da Adaptação: O ensino avança de acordo com o ritmo de progresso do 

aluno. 

- Princípio de estimulação: Princípio de condicionamento; o aluno é estimulado a 

participar através de perguntas cujas respostas podem ser construídas por ele ou ser  escolhido 

uma entre as várias já existentes. 

- Princípio do Controle e o Conhecimento imediato da resposta: O reforço permite que 

um novo comportamento seja adquirido mais rapidamente. 

Este autor também comenta que muitos programas de ensino ainda são desenvolvidos 

de acordo com estes princípios básicos de planejamento instrucional, cuja principal 

característica é conduzir o aprendiz a um objetivo pré-determinado, onde o computador é 

utilizado com a função de instrução com total controle do professor no exercício e prática do 

aluno, deixando, no entanto, de oportunizar ao educando uma educação com autonomia, 

indispensável para o tecnoletramento do mesmo. 

Porém, com o desenvolvimento das teorias cognitivas, e os estudos no campo de 

Inteligência Artificial7 (IA), os processos cognitivos complexos do indivíduo, deixam de ser 

                                                 
7 “Inteligência artificial é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais”.(Charniak 
e McDermott, 85 apud). 
   “Inteligência artificial é a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando 
executadas por pessoas”.(Kurzweil, 90 apud). 
   “É simplesmente uma maneira de fazer o computador pensar inteligentemente”.(Levine, 88 apud.). 
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analisados como resultado de estímulo-resposta e o cérebro humano passa a ser comparado 

com um complexo computador, assim, a partir da década de setenta, as pesquisas no campo 

da aprendizagem passaram a ter como objetivo principal a construção de ambientes de 

aprendizagem cada vez mais dinâmicos e eficientes, procurando romper com os sistemas 

rígidos dos programas de ensino auxiliado por computador. 

Estes programas foram então se aperfeiçoando tendo por base diferentes correntes 

psicológicas de aprendizagem e a ajuda dos estudos em (IA), marcando o início de uma 

segunda fase do ensino auxiliado por computador, onde a máquina passa a ser considerada um 

instrumento de ensino a ser usado para facilitar o desenvolvimento e desempenho dos alunos, 

surgindo assim o Ensino Inteligente assistido por computador (EIAC) tendo segundo Ribeiro 

(op.cit), as seguintes características: 

- Os programas passam a ser elaborados com a finalidade de comunicação, resolução de 

problemas pedagógicos e aquisição de conhecimentos. 

- Prioridade para uma linguagem acessível ao aluno facilitando a comunicação homem- 

máquina. 

- Relevância da necessidade de capacitação para os professores. 

- Criação de sistemas que pudessem evoluir e adaptar-se aos usuários. 

- Ressalta-se a necessidade de avaliação constante dos sistemas. 

Entre as correntes psicológicas de aprendizagem que contribuíram com estes avanços, 

estão as teorias cognitivistas, que se caracterizam por considerar as atividades mentais, fatores 

indispensáveis no processo de aprendizagem do indivíduo, ou seja, preocupam-se com a 

forma como o sujeito conhece, processa, armazena e usa a informação. 

Memória, percepção, aprendizagem, resolução de problemas, raciocínio e compreensão, 

esquemas e arquiteturas mentais são alguns dos principais objetos de investigação desta área, 

cujas aplicações foram então aproveitadas na construção de modelos explícitos, em formas de 

programas de computador (softwares), gráficos, arquiteturas ou outras esquematizações do 

processamento mental, em especial nos sistemas de Inteligência artificial. 

Situando-se entre as teorias contemporâneas de aprendizagem, as teorias cognitivistas 

com suas preocupações epistemológicas, culturais, lingüísticas, biológicas e lógico 

matemáticas, tem caracterizado o ambiente educacional a partir da década de 90, em especial 

na didática e em alguns programas de ensino auxiliado por computador. E dentre os muitos 
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cognitivistas responsáveis por esta evolução destacamos neste trabalho, por levarem em conta 

a necessidade de uma aprendizagem autônoma, reflexiva e colaborativa necessárias para o 

tecnoletramento do aluno, pesquisadores como: Piaget (1896-1980), Vygotsky (1896 – 1934), 

Paulo Freire (1921 -1997) e Papert. 

 

 

2.3.1 – Abordagem Construtivista de Jean Piaget 

Piaget (1986 - 1980), analisa as questões sobre a natureza da aprendizagem à luz de sua 

epistemologia genética, na qual o conhecimento se constrói pouco a pouco, na medida em que 

as estruturas mentais e cognitivas se organizam de acordo com os estágios de 

desenvolvimento da inteligência. 

Piaget (1975) especifica quatro fatores como sendo responsáveis pela psicogênese do 

intelecto infantil: o fator biológico; o exercício e experiência física adquirida na ação 

empreendida sobre os objetos; as interações e transmissões sociais, que ocorrem através da 

linguagem e da educação; e o fator de equilibração das ações. 

Para Piaget (op. cit.), o desenvolvimento do indivíduo ocorre através de constantes 

desequilíbrios e novas equilibrações. Um organismo em desequilíbrio busca novo estado de 

equilíbrio usando em primeiro lugar o mecanismo da assimilação através do qual, o sujeito 

atribui significado ao objeto de conhecimento com o qual interage, partindo das experiências 

anteriores que já possui. 

Depois de assimilar, o organismo faz uso da acomodação, através do qual é possível ao 

sujeito incorporar a nova informação, modificando-se para novamente ajustar-se ao meio, 

retornando assim, ao seu estado de equilíbrio, até que novo fato desencadeie o processo 

novamente, dando assim seguimento ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Segundo o autor, há um constante enfrentamento entre o sujeito e o objeto, onde o 

pensamento é obrigado a organizar-se para se adaptar ao mundo e é justamente nesse processo 

de organização que ele o transcende e age para reestruturá-lo num processo de reflexão sem o 

qual seria impossível entender o objeto e construir seu conhecimento.  

Portanto sem crise e ansiedade não há transformação e, esta crise só é superada com a 

colaboração. 
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Sendo assim, entendemos que para Piaget (1975), ser autônomo é agir cooperativamente 

para construir através de um processo que exige reflexão, o conhecimento necessário para a 

manutenção de relações permeadas pelo respeito mútuo. 

A teoria epistemológica de Piaget, demonstrando como, quando e por que o 

conhecimento é construído foi de grande importância para a educação, influenciando práticas 

pedagógicas centradas nas tarefas individuais, na solução de problemas, na valorização do 

erro entre outros. 

No plano da informática, os trabalhos de Piaget muito contribuíram para modelagens 

computacionais na área de IA (Inteligência Artificial) na educação, desenvolvimento de 

linguagens de programação e outras modalidades de ensino auxiliado por computador com 

fundamentação nas teorias construtivistas. 

O LOGO8 é um dos programas existentes caracterizado como ambiente informático 

embasado no construtivismo. Neste ambiente o indivíduo constrói ele próprio, os mecanismos 

do pensamento e os conhecimentos a partir das interações que tem com seu ambiente psíquico 

e social. 

Segundo Moreira (1999), uma das principais implicações da teoria de Piaget à educação 

foi a idéia de que ensinar ou em sentido mais amplo educar, significa provocar desequilíbrios 

no organismo, para que o aluno, na busca do reequilíbrio se reestruture cognitivamente e 

assim aprenda. O ensino sob esta concepção passa a ter então a responsabilidade de ativar 

mecanismos de desequilíbrio.  O professor assume o papel de desafiador e, não deve tirar da 

criança a oportunidade de descobrir e construir seu conhecimento. A aprendizagem passa a 

ser resultado da ação do sujeito com o objeto do conhecimento, no qual a maturação biológica 

tem papel fundamental.  

 

 

2.3.2. - Paulo Freire e a Pedagogia da Libertação 

                                                 
8 “A linguagem LOGO, tem mais de 25 anos. Durante este período passou por modificações e adaptações seu 
objetivo é colocar à disposição dos alunos recursos gráficos que facilitassem o uso do computador”. (Papert - 
2002). 
“A estética do LOGO consiste em aprender através do processo de "ensinar" o computador, exigindo do aluno a 
utilização de conteúdos e estratégias no processo de programar a resolução de um problema ou 
projeto”.(Valente, 1996). 
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 Paulo Freire (1921-1997) com seus estudos sobre a pedagogia problematizadora 

enfatizando uma visão de mundo e de homem não neutro, em muito contribuiu para a 

transformação da educação. 

Suas obras sempre ricas em esperança e otimismo, condenam o conformismo dos que 

acreditam que a realidade é assim e nada mudará, para ele, educar é sinônimo de construir, de 

libertar o ser humano do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um tempo de 

possibilidades e não de determinismo onde cada indivíduo precisa fazer a sua parte, 

conciliando reflexão crítica com a prática na construção de uma história onde cada um se faz 

com os outros. 

Freire (2002) salienta que educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim 

conscientização e testemunho de vida, caso contrário, o aluno não se dará conta de sua 

identidade cultural e de sua responsabilidade na construção de um mundo melhor. 

Segundo Freire (op. cit), o professor autoritário, que impede a curiosidade de seus 

alunos em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino, impede a liberdade dos 

educandos e sua capacidade de aventurar-se e acreditar que a mudança é possível. Não educa, 

apenas domestica. O aluno precisa exercer na escola sua autonomia, sua dignidade, e sua 

identidade, para que através da reflexão sobre o objeto se liberte da consciência oprimida para 

que a sua educação se torne autêntica.      

  Pela pertinência que possui para o tecnoletramento do aluno, citamos alguns de seus 

conselhos para o trabalho docente: 

Rigorosidade metódica na pesquisa; vivência ética e estética; a competência 

profissional; o respeito pelos saberes do educando e o reconhecimento de sua identidade 

cultural; a rejeição de toda e qualquer forma de discriminação; a reflexão crítica da prática 

pedagógica;  saber dialogar e escutar;  querer bem aos educandos;  ter alegria e esperanças;  

ter liberdade e autoridade;  ter curiosidade;  ter consciência do inacabado... 

 

 

2.3.3. – Abordagem Sócio – Interacionista de Lev Seminovitch Vygotsky 

Vygotsky (1896 – 1934), considera o sujeito um ser ativo que se desenvolve num 

ambiente histórico e social. A criança aprende na interação com o outro. 

Segundo Davis e Oliveira (1994), Vygotsky não aceita a possibilidade de existir uma 

seqüência universal de estágios cognitivos, como propõe Piaget (1975), pois há muita 
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diversidade nas condições históricas e sociais onde as crianças vivem, cada qual desenvolverá 

seu pensamento e raciocínio de acordo com as oportunidades e vivências oferecidas pelo 

meio, estas divergências, no entanto,  não desvalorizam  as obras de Piaget, pois os dois 

autores  contribuíram para a evolução do ensino e suas obras continuam servindo  como 

fundamento para  a prática pedagógica. 

Vygotsky (op. cit.) considera entretanto, que os fatores biológicos preponderam sobre os 

sociais somente no início da vida da criança, mas gradativamente as interações sociais com 

adultos ou companheiros mais experientes irão direcionar o desenvolvimento do pensamento 

e o próprio comportamento da criança.   

Para Vygotsky (1989), a linguagem ou fala, tem papel fundamental na organização do 

pensamento complexo abstrato a nível individual, já que é indispensável para a interação 

social. 

Segundo o autor, o comportamento infantil é guiado pela fala e pelo comportamento das 

pessoas mais experientes, gradativamente, no entanto, adquire a capacidade de auto dirigir-se, 

agindo sob sua própria influência. 

Ao internalizar instruções, as crianças modificam suas funções psicológicas superiores9, 

que são: atenção, capacidade de armazenar e usar a memória, capacidade para solucionar 

problemas, desenvolvimento e domínio das vontades e formação de conceitos. 

Para Vygotsky (1984), a formação do pensamento é despertada e acentuada pela vida 

social e pela constante comunicação que se estabelece entre crianças e adultos, a qual permite 

a assimilação da experiência de muitas gerações. Sozinha, a criança não consegue adquirir 

aquilo que obtém através da interação com adultos e outras crianças, num processo em que a 

linguagem é fundamental. 

As funções psicológicas superiores, aparecem inicialmente no plano social (interação 

envolvendo pessoas), somente mais tarde, surgem no plano psicológico, isto é, no próprio 

indivíduo. Assim, a construção do real pela criança parte do social e gradativamente é 

internalizada por ela. 

A aquisição da fala reorganiza todos os processos mentais infantis. A palavra dá forma 

ao pensamento, ativando a memória e a imaginação, possibilitando desta forma a capacidade 

                                                 
9 “As funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história social do homem, na sua relação 

com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente”. (Oliveira – 1995:pág. 23). 
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de abstração e de generalização. As estruturas da linguagem dominadas pela criança passam a 

constituir as estruturas básicas de sua forma de pensar. 

Podemos entender a forma como Vygotsky (op.cit) explica o processo de 

desenvolvimento na criança, analisando os níveis de desenvolvimento real, potencial e a zona 

de desenvolvimento potencial. 

N.D.R. é o nível de desenvolvimento real e representa aquilo que a criança já consegue 

fazer sozinha, sem auxílio de terceiros. 

Z.D.P. é a zona de desenvolvimento proximal e representa tudo o que a criança 

consegue realizar com a ajuda de terceiros. 

N.D.P. é o nível de desenvolvimento potencial, e representa tudo o que a criança ainda 

vai conseguir realizar e, quando consegue se torna real, dando continuidade ao processo. 

Embora represente uma explicação virtual, pois Vygotsky reconhece que não existem 

estas etapas no cérebro e que é impossível medir um processo que varia de indivíduo para 

indivíduo, pode-se perceber que a aprendizagem vai promovendo o desenvolvimento do 

indivíduo numa relação dialética10 onde as diferenças de desenvolvimento entre as crianças se 

devem em grande parte às diferenças qualitativas em seu ambiente social. Estas diferenças 

promovem aprendizagens diversas e conseqüentemente processos de desenvolvimento 

distintos. 

A teoria de Vygotsky (1896 –1934) fundamenta a Proposta curricular do Estado de 

Santa Catarina e, no processo de elaboração do conhecimento mediado por computador, a 

linguagem, a mediação, a interação, a apropriação e os conceitos também devem nortear as 

ações e procedimentos na área de tecnologia educacional, definindo o papel do aluno como 

agente participativo e autônomo, o educador como agente mediador e articulador do processo 

de aprendizagem e o computador como instrumento produzido no decorrer da história humana 

com a finalidade de realizar atividades produtivas de acordo com os objetivos educacionais. 

(Política das Tecnologias de Informação e Comunicação para as Escolas Públicas do estado 

de SC – 2001).  

 

                                                 
10  “Dialética é a maneira de pensar elaborada em função da necessidade de reconhecermos a constante 
emergência do novo na realidade humana. De acordo com a lei dialética da transformação da quantidade em 
qualidade, a modificação do todo só se realiza, de fato, após  um acúmulo de mudanças nas partes que o 
compõem, sendo que a totalidade é apenas um momento de um processo que nunca alcança uma etapa definitiva, 
pois esta sempre em transformação”. (Konder, 2000: 39). 
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2.3.4. Seymour Papert 

As contribuições de Papert (2002) vão além do campo da educação. Ele é um 

matemático e foi fundador do Laboratório de Inteligência Artificial do Massachusetts Institute 

of Tecnology (MIT). É reconhecido internacionalmente como um dos principais peritos no 

estudo de como a tecnologia pode auxiliar na aprendizagem.   

Papert (2002) colaborou durante muitos anos com Jean Piaget (1896-1980), na 

Universidade de Genebra na Suíça, deste contato surgiu todo o interesse pelas crianças seu 

processo de aprendizagem e de como o computador poderia auxiliar neste processo. 

Observando o crescente relacionamento entre tecnologia e educação, escreveu vários 

livros, entre eles o Mindstorms na década de 70; The Children´s Machine em 1992 e The 

Connected Family em 1996, nos quais discute sobre computadores, crianças e aprendizagem, 

relatando experiências possíveis de serem realizadas a partir da Internet e Web, bem como 

orientando os mais velhos sobre como encarar com vantagem as habilidades que as crianças 

tem ao lidar com as tecnologias. 

Fundamentando-se nas teorias piagetianas, propõe um aprendizado baseado nas 

diferenças individuais, na reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem e na lógica do 

pensamento desenvolvendo no final da década de 70, a linguagem de programação LOGO, 

voltada para a educação. 

  A linguagem LOGO, possibilita o controle de um robozinho em forma de tartaruga e 

com possibilidade de girar, andar para frente e para trás. Através dela trabalha-se o raciocínio, 

conceitos de matemática e de lógica através da prática. A linguagem LOGO se atualizou no 

decorrer dos últimos 25 anos, e atualmente se apresenta em diversas versões: o Multilogo, o 

Peoplelogo, o Megalogo11, e o Micro Words12. Estes dois últimos são utilizados por alunos de 

escolas conveniadas. O uso de uma ou outra linguagem depende do interesse do projeto e do 

objetivo a ser alcançado. Ambas visam proporcionar aos alunos uma aprendizagem ativa 

através do fazer, da exploração e da investigação, possibilitando o gosto da descoberta e  o 

                                                 
11 “O Megalogo foi desenvolvido para o ambiente Windows, colocando à disposição todas a facilidades deste 
ambiente, permitindo inclusive criar um arquivo executável, assim os alunos podem levar seus projetos para casa 
podendo vê-los em qualquer computador e não apenas na escola”. (\antecipa/out96/pagina7. htm).  
12 “O MicroWorlds  ou MicroMundos  é uma ferramenta com poderosa capacidade de interatividade e animação, 
que inclui a versão mais moderna e avançada da linguagem de programação LOGO, tornando o processo de 
criação de um projeto escolar em uma experiência verdadeiramente rica de aprendizado”. 
(..\antecipa/out96/pagina7.htm) 
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prazer de aprender de forma agradável e divertida, o que segundo Papert (1994), não significa 

tornar o trabalho mais fácil, pois  quando se está envolvido em algo, não é o fácil que se 

deseja e sim, o desafio de partir para terrenos mais interessantes. A aprendizagem não só se 

torna significativa, mas também ficará retida por mais tempo.  

Papert (1994) introduziu o termo Construcionismo13 para explicar que as crianças farão 

melhor descobrindo por si mesmas o conhecimento específico de que precisam. A escola deve 

ajudar certificando-se de que os alunos terão apoio moral, psicológico, material e intelectual 

no desenvolvimento de suas atividades, por isso além do conhecimento precisa-se de boas 

ferramentas, o que justifica o uso de computadores e de boa metodologia como o uso da 

linguagem LOGO. Para Papert (op. cit.), a aprendizagem ocorre na interação entre indivíduo e 

o mundo, porém o contato com o mundo é facilitado com um computador e uma linguagem 

de programação. 

Com a contribuição destas teorias e da própria evolução das tecnologias, Ribeiro (1998) 

aponta ainda uma terceira e quarta fase do ensino auxiliado por computador, marcando os 

estágios evolutivos da educação mediada por computador, trata-se das hipertecnologias 

(hipermídia, hipertexto, hiperdocumento e hiper base). Surgem com o objetivo de tornar mais 

eficiente as comunicações, armazenamento, acesso, processamento, recuperação e a 

representação das informações, podendo apresentar-se em diversos formatos como textos, 

imagens, áudio, vídeo e animação. 

O bom aproveitamento destas hipertecnologias no processo ensino – aprendizagem 

como uma tecnologia educacional, exige um novo pensar por parte de toda a comunidade 

escolar, para que possam usufruir as novas tecnologias em consonância aos objetivos 

educacionais pré-estabelecidos. 

Em Ribeiro (op.cit.), a hipermídia é vista como último estágio de ensino auxiliado por 

computador, trata-se de um tipo evoluído de ferramenta que possibilita ao aluno “pensar 

com”. 

Através do áudio visual, a hipermídia permite a interatividade e autonomia do estudante. 

Também aos textos, a hipermídia acrescenta características mais dinâmicas, como a 

navegação pela Internet, favorecendo ao usuário o acesso a uma enorme fonte de dados, 

permitindo pesquisa de informações específicas, escrita colaborativa, leitura livre, “on line”, 

                                                 
13 “O termo Construcionismo segundo Valente (1998) está relacionado à construção do conhecimento através do 
computador como ferramenta de aprendizagem”. 
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conexão em rede com ajuda de imagens, gráficos, sons, animações e vídeos, fatos estes que 

colocam a hipermídia no quadro mais geral das tecnologias de inteligência. 

Também no modo hiper, o computador se destaca segundo o autor como um excelente 

meio de comunicação, através do correio eletrônico, Internet e outros. 

Além disso, como último estágio evolutivo dos ambientes de aprendizagem mediado 

por computador, está a realidade virtual (RV), oferecendo a oportunidade de diferentes 

experiências de aprendizagem impossíveis de serem executadas em sala de aula normal ou 

nos softwares tradicionais, possibilitando ao aluno interagir com conhecimentos e 

experiências até então só possíveis a partir de experiências diretas com o mundo real e nunca 

a partir de uma interface de computador. 

Diante de tantas possibilidades, o uso do computador pela escola desperta muita 

discussão sobre os reais benefícios, ou não, desta tecnologia como ferramenta de ensino e 

aprendizagem. 

 

  

2.4        Considerações finais   

 

Diferentes formas de interpretar como o ser humano aprende e conhece o mundo que o 

cerca, fizeram parte da evolução da escola. 

Diante das teorias, percebemos que o computador sozinho não pode ser considerado 

sinônimo de sucesso ou fracasso escolar, visto que se trata de um instrumento  subordinado às 

mãos de quem o utiliza, cujos resultados, dependerão também da fundamentação teórica 

adotada pela escola, dos  objetivos educacionais traçados e da metodologia utilizada. 

Vygotsky conceitua instrumentos, como elementos que se interpõem entre o trabalhador 

e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. 

(Oliveira, 95).  

Podemos entender, então, que o computador também é um instrumento capaz de realizar 

muitas atividades, algumas até melhor que o professor, como por exemplo, servir para repasse 

de informações, liberando o educador para outras atividades pedagógicas mais inteligentes e 

essenciais como planejamento, estudos, orientação e avaliação das atividades realizadas. 

Assim, entendemos que o computador é um instrumento  que se interpõe entre o aluno e o 

conhecimento, cujo domínio amplia as possibilidades de transformação e igualdade social.  
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Porém, usar o computador como máquina de ensinar, significa apenas informatizar 

métodos tradicionais, que podam o aluno na sua imaginação e criatividade. É continuar 

transmitindo conhecimentos prontos e acabados através de um instrumento mais eficiente,  

maquiando as velhas formas de ensinar, caracterizadas pela transmissão do conhecimento 

pelo professor e memorização dos alunos num processo individualista e competitivo, 

desperdiçando assim, todas as possibilidades de ensino mediado pelo computador como 

ferramenta de aprendizagem. 

O progresso da escola, não depende apenas da modernização de seus equipamentos, mas 

também da modernização do seu modo de pensar a educação, colocando o aluno como 

objetivo maior e fim para o qual se propõe a escola, fundamentando sua prática com teorias 

inovadoras, que coloquem o aluno como sujeito ativo de seu processo de aprendizagem, 

permitindo-lhe ser autônomo e criativo, onde o individualismo possa ser substituído pela 

colaboração e solidariedade. 

O sucesso do computador na escola, depende por sua vez, do profissional que o utiliza, 

de sua maneira de ver o mundo e adaptar-se às novas necessidades  da era tecnológica ou 

digital, onde o aceso à informação deve acontecer num processo contínuo de aprendizagem 

permanente, onde o tecnoletramento se torna sinônimo de inclusão digital. 

Só assim, o “instrumento” produzido num processo histórico-cultural, poderá 

desempenhar a função para a qual se destina nas escolas, ou seja, servir de instrumento 

mediador entre o aluno e o mundo num processo de educação democrática e libertadora. 

 

 
 

 

 

 

 


