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Seymour Papert 

 Na educação, Papert discípulo de 
Piaget cunhou o termo construcionismo como 
sendo a abordagem do construtivismo que 
permite ao educando construir o seu próprio 
conhecimento por intermédio de alguma 
ferramenta, como o computador, por 
exemplo. Ele foi o teórico mais conhecido 

sobre o uso de computadores na educação, 

um dos pioneiros da inteligência artificial e 
criador da linguagem de programação LOGO. 
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 Durante o desenvolvimento da programação, na 

montagem das programações, os erros acontecidos permitem que 

os alunos reconstruam seu pensamento analisando o seu processo 

de construção, até porque, “[...] quando se aprende a programar 

dificilmente se acerta na primeira tentativa” (PAPERT, 1985, p. 39). 

Para Papert (1985, p. 141), “os erros são benefícios porque levam 

as pessoas a estudarem o que aconteceu, a interpretar o que deu 

errado, e, através do entendimento, corrigi-lo” e o Scratch parece 

ter contribuído, através das características da sua linguagem, neste 

processo.  



 “O conhecimento é fruto da maturação do 
indivíduo, de sua experiência e de sua aprendizagem.” 
 Existe também a maturação de estruturas 
cognitivas, responsáveis pela evolução do pensamento 
mais complexo e para a formação de um conceito é 
necessário interagir com ele numa diversidade de 
situações. Uma única situação, por sua vez, envolve sempre 
vários conceitos. 

Gérard Vergnaud, discípulo de Piaget, 
amplia e direciona, em sua teoria, o foco 
piagetiano das operações lógicas gerais, 
das estruturas gerais do pensamento, para 
o estudo do funcionamento cognitivo do 
“sujeito-em-situação”. 





 Na educação, a imaginação, capacidade investigativa, a 
criatividade e as tecnologias aliadas, podemos desenvolver jogos 
ou até mesmo instrumentos musicais interativos. Já pensou em 
criar um teclado/piano com bananas? Ou quem sabe um joystick 
com massinha de modelar?  
   Atividades como essas contribuem para o  
  desenvolvimento do pensamento    
  computacional e científico, crítico e criativo, bem  
  como para o  entendimento sobre a condução da  
  energia e aterramento eletrônico.  
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