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Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir temas relacionados con el
constructivismo constructivista e Innovación Educativa, tomando como base las
ideas de Seymour Papert, un pionero en el desarrollo de la inteligencia artificial,
que se extiende a las teorías de Jean Piaget, el uso de la palabra
"construccionismo" en la recreación del Constructivismo. Aquí, vamos a
defender a la escuela hoy admite la innovación tecnológica y hacer buen uso
de ella de conformidad con los paradigmas de la época contemporánea. Sin
embargo, aún no participa plenamente de una innovación pedagógica que
permite la interacción entre los personajes del sistema de aprendizaje para la
construcción del conocimiento. En su lugar, la repetición de fórmulas durante
más de un siglo, incapaz de liberarse del modelo de fábrica todavía está
presente en la mayoría de las escuelas. De hecho, el pragmatismo de una
educación tradicional, sólo en asociación con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, no puede superar el paradigma actual de la
educación.
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1 Introdução
É sabido que no início do século XX, a escola já tinha exatamente a forma que
tem hoje, enquanto a sociedade, quase sem exceção, mudou completamente
em todos os aspectos: comercial, industrial, familiar, religioso e cultural. O
estereótipo da escola ficou enraizado de maneira pejorativa, funcionando mais
como depósito de alunos para consumo da tecnologia disponível do que
produtora da própria tecnologia. Por isso, a escola, inicialmente formatada para
moldar uma sociedade, sofre modificações ao prazer das teorias e das
tecnologias que surgem, principalmente, exteriores a ela. O fato de vivermos
em uma sociedade pós-industrial exige formas de educação pós-industriais, em
que a tecnologia será, sem sombra de dúvidas, base para “enfatizar a
descoberta e a aprendizagem, e de fazer caducar a distinção entre aprender
dentro e fora da escola” (FINO & SOUSA, 2004:54). É possível reduzir a escola
de hoje na seguinte metáfora: com os olhos em uma tela de plasma e os pés
enraizados na escravidão do século XIX.
Thomas

Kuhn

(1988:69)

observa

que

a

ciência

tem

evoluído

por

descontinuidades, portanto, não se pode imaginar um desenvolvimento
progressivo, sem atropelos em seu percurso natural. Sempre estará se
perdendo o conhecimento de alguma visão científica quando esta é substituída
por algo novo, mais moderno. A estas importantes teorias, demarcadoras de
todo o processo evolutivo da ciência moderna, Kuhn (1988: 113), chamou de
Quebra de Paradigmas. O sociólogo francês Edgar Morin (2004:25), levando
para o campo da educação, advertiu para uma “transição paradigmática”, pois
se trataria de uma constância, que não haveria fim nem começo, estaríamos
ininterruptamente em um moto-contínuo de desenvolvimentos e atrasos, nem
positivos nem negativos, apenas em construção, fazendo com que a educação
não possa mais perceber nenhum processo de aprendizagem como
consequência da transmissão de conhecimentos, repetição ou memorização,
mas como uma prática de construção individual e coletiva, descartando-se
metodologias cartesianas e libertando-se para a criação e o novo.
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É importante, então, conceituar o que é a Inovação Pedagógica. De acordo
com Kuhn (1988:76), a Inovação Pedagógica tem que ser uma ruptura, uma
descontinuidade (TOFFLER, 1970:413). Seja em espaço físico ou virtual, é
preciso romper com o paradigma fabril e criar contextos de aprendizagem, e
não contextos de ensino, o que é comum nas escolas atualmente.
A partir de um desenvolvimento descontínuo na sociedade, ao contrário do que
se poderia supor, enquanto fomentadora de conhecimento, a escola ficou
estagnada. Com as necessidades criadas pela indústria e pelo governo nos
séculos anteriores, a escola até mudou bastante. Precisou-se de mão-de-obra
na revolução Industrial, precisou-se de arquitetos políticos na Revolução
Francesa, o Brasil formou técnicos para seu crescimento nas décadas de 1950
e 1960. Tudo isso transformou sobremaneira a escola, fazendo com que
surgisse a ponta do iceberg no alto do Paradigma Fabril que rege a educação
até os dias atuais. O currículo expresso (que interessava aos governos) e o
currículo oculto (que interessava aos industriais) fizeram surgir a problemática
que retrata perfeitamente o paradigma escolar atual: a produção em massa.
Pior, reprodução em massa. O modelo de escola atual está pronto, mas não
está funcionando a contento há muito tempo. A escola precisa formar cidadãos
para esta nova sociedade, com olhos no futuro. Dentro da escola, todos os
movimentos de inovação correm o risco de esbarrar no currículo, por isso,
atualmente, são possíveis, mas improváveis (FINO, 2004:187), porque o
currículo está voltado para o ensino e não para a aprendizagem. O currículo
determina a escola ou a escola determina o currículo, não importa, de qualquer
forma, isso acaba por engessar o trabalho do professor.
Alvin Toffler (1970:98) aponta alguns dos principais problemas da educação na
analogia entre a escola e uma fábrica, onde a repetição de atos e o
cumprimento dos horários de entrada e saída são mais importantes do que a
assimilação de algo novo ou a resolução de problemas inesperados. O
contraste entre os modos como as escolas de hoje tratam do espaço e do
tempo é criticado por Toffler em seu “Choque do futuro”. Os alunos são
cuidadosamente ajudados a localizar-se no espaço. São obrigados a estudar
geografia, mapas, atlas e globos, no entanto, quando se trata de localizar a
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criança no tempo pregamos lhe uma partida cruel e prejudicial. Mergulhamos o
currículo no passado do país e do Mundo: tem de estudar a Grécia e a Roma
antigas, o advento do feudalismo, a Revolução Francesa, etc. “A escola é
muda acerca do amanhã. A atenção do estudante é orientada pra trás e não
para frente. O futuro, já banido da sala de aula, é também banido da sua
consciência, como se fosse uma coisa inexistente, como se não houvesse
futuro.” (TOFFLER, 1970:414-415).

2 O Construtivismo Construcionista
É preciso entender que a escola caminha hoje com as diretrizes do século XIX
e algumas pequenas inovações são tratadas como “salvadoras da pátria” sem
ao menos poderem ser classificadas como inovações pedagógicas de fato. “A
inovação pedagógica não é um incremento do que já existe, é a negação do
que já está e a criação de algo novo” (FINO, 2004:13). É claro que a escola
não ficou indiferente à tecnologia, no entanto, continua distante do real
desenvolvimento científico e é preciso se tomar consciência de que
funcionamos com sistemas escolares obsoletos, com a crença de que a pessoa
aprende com o ensino. É preciso entender que a pessoa aprende apesar da
educação. Aprende-se quando se está apto a aprender.
Vygotsky (1978:46) considerava a existência, na mente de cada aprendiz, de
uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que representa a diferença
entre o que o aprendiz pode fazer individualmente e aquilo que é capaz de
atingir com a ajuda de uma pessoa mais capaz, como o professor, ou em
colaboração com outro(s) aprendiz(es) mais aptos na matéria. Esta perspectiva
de Vygotsky, ZDP e mediação social, sugere uma reorganização do papel
tradicional do professor no contexto da turma, de modo a que lhe seja possível
assistir de perto o aluno, direta ou indiretamente, proporcionando-lhe apoio e
recursos, de modo que este seja capaz de aplicar um nível de conhecimento
mais elevado do que lhe seria possível sem ajuda.

Papert (2008:22) insiste na constatação de que as crianças ao nascerem já
estão aptas a aprender e o fazem com desenvoltura, tanto que, quando
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chegam à escola, já sabem bem uma língua, tem claras noções espaciais,
andam, correm, pulam. Algumas construíram conhecimentos mais específicos,
como cantar, rezar ou ler, sem terem sido submetidas a nenhum tipo de
escolaridade formal. Na escola, então, a criança se depara com a
aprendizagem mais formal, aqui chamada de escolarização, onde o fato de
conseguir ou não êxito no desenvolvimento das atividades incomoda, entristece
e, invariavelmente, cria situações de frustração, concorrência e insegurança.
Em detrimento a todo esse atraso no real desenvolvimento da educação e da
escola estar estagnada no século XIX, sempre houve pesquisa em educação.
Jean Piaget (1976:25) e Lev Vygotsky (2001:45), em seus pioneiros estudos
sobre a aquisição do conhecimento, procuraram reformular a escola, propondo
inovações pedagógicas que, de fato, nunca aconteceram. O escolanovismo, as
teorias defendidas por Paulo Freire, Maria Montessori e Anísio Teixeira, só
para ficar em três exemplos do século XX, propuseram inovações pedagógicas
contundentes, foram aplaudidos, imitados e copiados, inclusive ultrapassando
barreiras continentais. Mas, apenas isso. A escola tradicional, com o pé fincado
no século XIX, continua a existir e é maioria. Continua exatamente como está
há 200 anos, apesar de manter os olhos fixos nas telas de plasma dos
computadores.
É importante lembrar que é comum entre os construtivistas a ideia de que o
conhecimento é construído ativamente pelos aprendizes e que educar consiste
em oportunizar-lhes se ocuparem em atividades criativas que alimentem o
processo pelo qual foi construída a habilidade. Parafraseando Papert, os
aprendizes não aprendem melhor pelo fato do professor ter encontrado
melhores maneiras de os instruir, mas por lhes ter proporcionado melhores
oportunidades de construir. A esta visão da educação, Papert (2008:34) chama
de construcionismo, “teoria segundo a qual a aprendizagem acontece quando
os aprendizes se ocupam na construção de qualquer coisa cheia de significado
para si próprios, quer essa coisa seja um castelo de areia, uma máquina, um
poema, uma história, uma canção, um programa de computador”. (FINO,
2004:112)
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3 Mudanças da Sociedade Moderna e Quebra de Paradigmas
Houve uma imensa revolução em vários aspectos da sociedade a partir da
derrocada de paradigmas em um efeito cascata sem precedentes na história da
humanidade. Daí, o advento dos paradigmas (no plural) da Complexidade em
uma cadeia de paradigmas emergentes. Um exemplo disso é que o homem
desenvolveu tanto a comunicação online que se esqueceu das relações
pessoais, corpo-a-corpo, face-to-face, comprometendo o parecer emocional do
processo de ensino-aprendizagem. Desde a revolução das comunicações,
apregoada pelo escritor norte-americano Alvin Toffler, vicejava-se uma
preocupação com uma sobrecarga de informações e a manipulação desse
imenso suporte tecnológico, sem o compromisso e a responsabilidade
necessários para o uso. O ser humano virara, então, um ser conectadamente
solitário, autodidata ao aprender e egocêntrico ao ensinar. Como previra
Toffler, o impacto das tecnologias da informação e da comunicação trouxe
resultados catastróficos para uma população acostumada a aproveitar-se do
outro, manipular o outro ou fazer juízos de valor sobre o outro, sem ao menos
pesquisá-lo, entendê-lo de fato. “O futuro é construído pelas nossas decisões
diárias, inconstantes e mutáveis e cada evento influencia os outros”
(TOFFLER, 1970:115).
A nova sociedade, de que se falava apenas em filmes de ficção científica, já
está presente em todos os setores da sociedade contemporânea, com
equipamentos tecnológicos inimagináveis no século passado, as novas
gerações chegam detentoras de saberes cada dia mais avançados e
questionadores. No entanto, o modelo de escola que se propõe a realizar o
trabalho de ensino está obsoleto e em desvantagem na competitiva rede de
comunicação e informação mundial. As relações sociais e interpessoais
mudaram, mas a escola continua a mesma, com seus padrões, métodos e
sistemas de avaliação, reduzindo expressivamente o seu poder de encantar e
convencer, consequentemente perdendo a sua função primordial que é a
transformação social.
Segundo Papert (2008:206), “a organização da escola atual ainda é fabril,
predispõe uma educação como forma de controle e mecanicista, com grande
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obsessão pela eficiência” e, acentuando, principalmente nas avaliações
externas. Mostrando assim o caráter descontextualizado em que se encontra.
Mas, a escola, obsoleta, incorporou a tecnologia. Apenas incorporou, não
consegue fazer uso dela para aprimorar suas funções e metodologias. Há
muito, tem-se discutido questões de inovação técnico-pedagógica no intuito de
introduzir o computador na sala de aula, como instrumento efetivo de produção
do conhecimento. Isso demonstra que, entre outras coisas, a produção textual
e a leitura executada pelos alunos da atualidade estão no espaço virtual da
internet, mais precisamente, nas redes sociais, que se tornaram comum entre
os adolescentes e jovens em todo o mundo.
Portanto, utilizando-se dos conceitos da concepção vygotskiana construtivista,
podemos afirmar que “os aprendizes são ativos e gostam de ter iniciativa, e,
escolher entre várias alternativas, pois a disponibilidade de múltiplos meios de
informação potencia a construção do conhecimento” (FINO, 2004:118), mas a
escola atual não está aparelhada física e humanamente para este estilo de
mecanismo de ensino-aprendizagem.

4 As Funções do Computador no (Des)Envolvimento Educacional
Uma das grandes quebras de paradigma do século XX foi, sem dúvida, o
advento do computador e de sua realidade virtual, através do uso de aplicativos
e da Internet. Uma importante função do computador como ferramenta de
trabalho e lazer é a de transmitir informação em tempo real e, portanto, servir
como um comunicador. Assim, os computadores podem ser interligados entre
si formando uma rede de computadores. Isto pode ser conseguido através de
uma fiação ligando fisicamente os computadores ou via uma interface (modem)
que permite a ligação do computador ao telefone possibilitando a utilização da
rede telefônica para interligar os computadores. Uma vez que os computadores
estejam interligados, é possível enviar mensagens de um para outro através de
software que controla a passagem da informação entre os computadores. Este
tipo de arranjo cria um verdadeiro correio eletrônico mais conhecido como
"electronic mail" ou "e-mail".
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O computador entrou na educação, tanto presencial quanto a distância, de tal
forma, que parece ter sido criado para este fim. Outro uso corrente das redes
de computadores é a consulta a banco de dados, ou mesmo a construção
compartilhada de um banco de dados, mesmo sem fins educativos ou
instrucionais. Um número de pessoas que compartilha de um mesmo interesse
pode trocar informações sobre um determinado assunto, criando uma base de
dados, até mesmo com informações não corretas, o que é bastante comum. A
partir desta tecnologia, surgiram também plataformas em diversos sítios onde é
possível criar um perfil e fazer contato com outros perfis em todo o planeta,
numa imensa aldeia global e em um tempo-espaço virtual. São as redes
sociais, entre elas o Orkut e, atualmente, o Facebook, praticamente universal
nas conversas entre as pessoas e as tecnologias moodle, geralmente utilizadas
para o ensino.
Os jovens, que muitas vezes, admitem uma grande resistência para a
leitura/interpretação/produção de textos na escola, promovem uma atitude
inversa nas redes sociais: produzem, leem, interpretam, compartilham e
comentam postagens constantemente e, não se dão conta de que estão
produzindo textos. É talvez aí, que a escola não consiga se utilizar da
tecnologia para avançar nos aspectos de encantamento e até de avaliação da
aprendizagem: mantém-se à margem do que está acontecendo com a
sociedade. Como se isto fosse possível.

5 O Construcionismo na Produção Textual
Diante das constatações a que este estudo se propôs, tanto em relação às
mudanças sociais advindas do computador (e seus aplicativos, inclusive da
internet) quanto aos mecanismos de ensino-aprendizagem adquiridos a partir
das concepções vygostkyanas, propõe-se um questionamento padrão para a
interpretação do estudo de textos (aqui incluídos os aspectos de leitura,
compreensão e produção textual) na escola do século XXI: É possível trabalhar
os gêneros textuais, em todos os seus aspectos, através das plataformas das
redes sociais?
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O professor Luiz Antônio Marchuschi (2010:29) tenta responder esta pergunta
desde o início do novo século com questões práticas de interpretação e
produção de textos a partir da análise contextual, que envolve aspectos da
própria escrita, como estética, estilística e gramática, mas também elementos
adquiridos com os estudos da semântica e da pragmática, entre eles a
interlocução, que dá sentido aos estudos do Dialogismo, de Mikhail Bakhtin
(2009:29), e às atuais concepções de suporte, veículos e meios, originadas das
suas próprias concepções de gêneros textuais.
Marchuschi (2010:35) estabeleceu uma nova linha de estudos de textos na
década de 1990 envolvendo as informações não apenas linguísticas e/ou nãolinguísticas, mas também aspectos extra-linguísticos. Em detrimento de uma
linha, defendida por Luiz Carlos Travaglia (2012:18), onde apenas as questões
linguísticas eram absorvidas pelos estudos denominados da tipologia textual.
Por isso,

pode-se perceber elementos

externos

importantes

para

a

interpretação mais completa dos textos e, principalmente, sua contextualização
no mundo escolar e extra-escolar. Surge daí o elemento “suporte” que, no
mundo virtual, adquire status de meio/veículo e se confunde com o próprio
gênero textual, como o e-mail propriamente dito e a plataforma de e-mail, que
pode ser também sinônimo de endereço. Exemplo na frase: Enviei um e-mail
(mensagem) para o seu e-mail (endereço) do (e-mail) Yahoo (plataforma).

5.1 O hipertexto nas salas de aula
A presença do hipertexto no domínio das atividades escolares, particularmente
no que se refere às atividades de leitura e produção textual é fartamente
discutida pela literatura pedagógica desde o advento da informática, nas
últimas décadas do século XX. O computador mudou a nossa maneira de ler,
construir e interpretar textos. A presença do computador nas escolas é uma
realidade incontornável, seu uso já é fato corriqueiro nas escolas públicas do
interior brasileiro, no entanto, “não se tem ainda um pensamento crítico e
objetivo acerca do uso do hipertexto nas atividades de produção”, por exemplo
(MARCUSCHI, 2010:83). Afirmar que o uso da máquina para a produção
textual é uma forma artificial de escrita é esquecer que todas as outras formas
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de produção e leitura são também artificiais, pois o livro e o caderno, da forma
como estão hoje, têm apenas 500 anos, portanto, não estiveram presentes
nem na antiguidade clássica e tornaram instrumentos indispensáveis à
educação. Os signos visuais do livro e caderno passaram a ser sinônimos de
educação, assim como o desenho do coração passou a ser a identificação do
amor, segundo os estudos da análise semiótica, desenvolvidos por Roland
Barthes e Umberto Eco, aproximando-se das concepções peircianas e
afastando-se mais das ideias estruturalistas.
Se a própria simbologia é antinatural na percepção que temos hoje dos
símbolos não-verbais, “não deveria haver nada de estranho no uso de um novo
espaço da escrita, tal como o vídeo de um monitor, em contraste com uma
folha de papel ou outros suportes, como os outdoors e os muros das nossas
cidades”, ainda segundo Marcuschi (2010:99). Sem falar que o texto que está
sendo produzido nas redes é essencialmente um texto criativo, crítico,
dinâmico e atual, expondo a marca maior da diversidade cultural de um povo,
seus discursos, sejam eles acadêmicos, populares ou até incorretos política e
gramaticalmente. São chamados por Bakhtin (2009:75) de vozes, conceito
baseado na experiência humana da fala, mas que não tem a ver estritamente
com a oralidade. As vozes são produzidas em situações sociais em uma
interação onde o diálogo se torna imprescindível. As vozes estão nos textos
orais, escritos e virtuais.

6 Considerações Finais
Se à educação é exigida a responsabilidade de mostrar o destino multifacetado
do humano, seja individual, social e histórico, mas entrelaçados e inseparáveis,
as TIC estão tão impregnadas na cultura mundial da atualidade, que é preciso
não se afastar delas, para não correr o risco de não atingir o público desejado,
ou melhor, público nenhum. Também, afastar-se das TIC, principal meio de
comunicação de massa e veículo de aprendizagem, seria impossível: a grande
global village está inteiramente conectada, e a uma velocidade tal que nem os
nascidos nesta década, em plena “singularidade tecnológica”, são capazes de
mensurar.
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Portanto, Vygosty, ao defender o construtivismo-construcionista, está tãosomente, fornecendo implicações relevantes para que o ato de ensinoaprendizagem ocorra nas situações normais de uma sala de aula, onde o
professor é antes de tudo, um mediador das informações expostas ali. Se as
tecnologias chegaram até o ser humano e passaram a fazer parte da sua vida,
não há espaço para catalogação por grau de importância: o caderno escolar
deve estar no contexto escolar tanto quanto o computador, pois fazem parte do
mesmo campo léxico-semântico para a leitura-interpretação-produção de
textos.
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