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Resumo

O presente trabalho faz uma reflexão sobre a práxis pedagógica mediada pelas tecnologias digitais. A
partir da análise de Lima Jr.[1] sobre o caráter proposicional das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), com ênfase no computador em rede e as novas formas de aprendizado. O artigo
propõe pensar os percursos educacionais com a visão dialética e relacional e a finalidade de pensar uma
nova prática educativa, a partir da compreensão do funcionamento da estrutura lógico-operacional do
computador relacionando-a com uma nova forma de ser, pensar e viver na contemporaneidade, e romper
com a lógica da racionalidade científica moderna implícita nos modelos curriculares da educação escolar.
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Introdução

As mudanças na sociedade provocada pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC) tem como
consequência um impacto direto no mundo da educação, instigando novas formas de pensar e conviver
com as TIC na escola. Todavia, a educação escolar tem funcionado historicamente com uma matriz,
“grade” curricular na qual cabe aos sujeitos do processo de ensinar e aprender, apenas a obrigação de
estudar determinada área do conhecimento em horários predeterminados, com um breve intervalo para o
recreio, que significa divertimento, prazer. Logo, o período de aulas são momentos de obrigação, nos
quais são raros os momentos de divertimento e prazer.

O artigo pretende trazer a proposta da autonomia dos sujeitos nos processos educativos; as opções dos
percursos de aprendizagem, nesta proposta, passam a serem escolhidos pelos sujeitos, professores e
aprendizes, e os horários para os estudos ficam a critério de cada aprendiz. Para além da opção de apenas
escolher o que e quando estudar, numa espécie de cardápio pedagógico, os sujeitos podem também
participar da elaboração do referido cardápio pedagógico, tornando-se coautores de todo o processo, nos
quais irão trilhar.

A ideia é que esse cardápio pedagógico funcione a partir dos princípios de um jogo, um processo que
funciona como um labirinto virtual, que não caberia apenas nos espaços de aprendizagem escolar formal.
O processo de ensinar e aprender tornar-se-ia permanente e interativo no universo da rede de
computadores para vislumbrar a proposta de novas educações com elementos estruturantes que prepare
as pessoas para as novas formas de organização do trabalho, novas relações sociais e as competências
estratégicas da era da informação (Castells, 1999).
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Tal ideia nasce a partir dos escritos/reflexões de Lima Jr. sobre as TIC e o currículo, no primeiro capítulo
do livro: Tecnologias Inteligentes e Educação: currículo hipertextual; uma importante contribuição para
epistemologia do currículo na contemporaneidade. A tecnologia abordada pelo o autor retoma a matriz
grega de teckné, o termo téchne/teckné na literatura não filosófica da Grécia antiga se refere à esperteza,
astúcia no fazer, habilidade nas artes e produções (...) para Platão, o termo se refere a um processo de
pensamento que pode gerar uma explicação do que ele propicia, e a descrição de seus procedimentos
(OLIVEIRA, 2002, p.23).

Assim, o computador é apresentado como tecnologia proposicional na qual faz a relação da educação com
as TIC na perspectiva não instrumental e não mecanicista. A partir de tais reflexões, apresento a
proposição da aproximação dos percursos dos processos educativos com o currículo hipertextual, a partir
da metáfora do labirinto virtual[2], que romper com a linearidade e com o caráter instrumental,
mecanicista da práxis pedagógica ainda vigente na educação escolar.

O caráter proposicional da tecnologia e suas implicações nas novas educações

Considerar a lógica de funcionamento das TIC, em particular o significado proposicional do computador,
significa lançar as bases para a construção e compreensão de um novo horizonte para a Educação (Lima
Jr., 2005). Fato que, segundo o autor, inaugura um novo campo de conhecimento, que deverá se
relacionar de modo dialógico, dialético com os demais saberes sobre o fenômeno educacional na
contemporaneidade. Formando uma rede de significados que provoca um novo pensar/agir na prática
pedagógica e na práxis curricular.

Desta forma, o caráter proposicional do computador tem origem na sua base matemática, essa
característica aflora o modo de funcionamento do pensar humano; segundo Lima Jr., a desmistificação do
computador está diretamente relacionada à compreensão da sua lógica de funcionamento, de sua
dinâmica e a superação da visão dicotômica. Assim, o computador, ao trabalhar com proposições
computáveis a partir da lógica formal, instaura uma tecnologia que atua sobre o pensamento, e formaliza
o imbricamento “homem-máquina” (2005, p.21).

Todavia, para sustentar o computador como uma tecnologia proposicional ou abstrata, Tenório (1991),
demonstra que o mesmo tem uma estrutura lógico-operacional que funciona como uma máquina abstrata,
pois trabalha especificamente com informação ao contrário das máquinas da Revolução Industrial que
trabalhavam com materiais e energia.

Ainda, segundo Tenório (ibid.), o computador tem sua origem na máquina abstrata de Church e Turing e
na máquina de Post[3], estas máquinas são estruturas conceituais, portanto são máquinas virtuais, as
quais as limitações estão relacionadas no campo da lógica formal, da matemática. E nesse sentido, se faz
necessário dominar o conhecimento para desmistificar as noções ideológicas que permeia a construção,
evolução e utilização dessa tecnologia.

Os trabalhos de Turing e Post, artigos publicados em 1936, apresentam a máquina abstrata ou de Turing
baseada na metáfora do computador. Segundo Bittencourt (2006), Turing e Post demonstraram que a
máquina abstrata pode ser instruída por algoritmos para realizar todos os cálculos imagináveis, definindo
uma “ordem” para tais cálculos.

Ao utilizar esta ordem com o argumento do método da diagonalização de Cantor[4], Turing definiu um
problema, ao contrário do que pensava Hilbert[5], que não pode ser resolvido pela matemática,
denominado de números não computáveis.

Cantor demonstra com o argumento da diagonalização, os chamados números não computáveis, que
existem mais números reais que racionais, mesmos sendo conjuntos infinitos, pois existem os números
irracionais. O argumento consiste em: se existe uma bijeção dos números reais e naturais, logo é possível
enumerar os números reais na forma de um quadro infinito. Cantor demonstra que existe um número real
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que difere de todos os números do quadro, logo, um quadro completo não pode ser construído. Então, o
número de Cantor não é computável, prova de que existem problemas matemáticos não computáveis.
(Bittencourt, 2006).

Para Lima Jr., o fato de o computador lidar com proposições computáveis, baseado na lógica formal, deu
inicio a uma tecnologia que age sobre o pensamento, humanizando-se e tornando o homem maquínico.
Portanto, faz-se necessário compreender a estrutura lógico-operacional e suas consequências com o
objetivo de transpô-la para o currículo. Nesta estrutura lógica, as máquinas abstratas ou proposicionais,
antecipa o funcionamento dos computadores atuais, denominada/ressignificada por Lima Jr. de tecnologias
inteligentes ou intelectuais (2005, p. 21 e 22).

Os trabalhos de Post e Turing surgem no momento histórico no qual se busca chegar a um método
mecânico universal, os quais têm implicações para o problema da decidibilidade[6] de Hilbert. Para Lima
Jr., o referido trabalho, representa um aspecto fundante para a compreensão das implicações qualitativas
e revolucionárias para a educação e o currículo (2005, p. 23).

Desta forma, o teorema de Gödel[7] , segundo Tenório (1991), derrubou as pretensões hilbertianas de
encontrar um método único de solução para todos os problemas do cálculo proposicional, deslocando o
conceito de verdade para o conceito de demonstração (provabilidade). Que foi demonstrada pelas
máquinas de Post e Turing que existem “funções não computáveis”.

A partir da revisão dos fundamentos matemáticos e após a exposição dos mesmos por Cantor, três
correntes responsáveis pela evolução da matemática na contemporaneidade, apresentaram os limites
revelados ou impostos à matemática:

1. O intuicionismo (Brouwer 1881-1966) – o conhecimento matemático é reduzido ao conhecimento
subjetivo e as construções de entidades abstratas.

2. O formalismo kantiano – coloca a lógica como o próprio método para obter conclusões sobre toda a
argumentação e conteúdo.

3. O logicismo (Russell e Whitehead 1910-1913) – tão antigo quanto à ciência moderna, se caracteriza
pelo propósito de reduzir toda a matemática às proposições lógicas verdadeiras. O projeto logicista
apresenta-se inviável, e não obtém aprovação, nem mesmo dentre os logicistas.

Hilbert apresenta a proposta formalista em 1904, que consiste na construção de um formalismo
matemático com métodos finitários, para provar a consistência das teorias matemáticas. O método era
fundamentado no cálculo formal, para provar a impossibilidade de gerar expressões contraditórias no
sistema.

Segundo Bittencourt (2006), a proposta foi apresentada de forma mais precisa por Hilbert, em 1928, na
forma de três questões, cujas respostas, acreditava ele, deveriam ser "sim&39;&39;:

1. A matemática é completa Isto é, toda proposição pode ser provada verdadeira ou falsa
2. A matemática é consistente Isto é, uma sequência válida de passos de prova nunca leva a uma

contradição
3. A matemática é decidível Isto é, existe um método definido que possa ser aplicado, em princípio, a

qualquer proposição e que seja capaz de decidir se esta é verdadeira

Para Hilbert, qualquer argumento abstrato pode ser transformado em argumento real. Logo os formalistas
desejavam um sistema consistente e completo.

Kurt Gödel (1906-1978) em 1931 demonstrou dois teoremas que provou a incompletude do sistema
hilbertiano.

• Teorema 1 Se T é consistente, então existe um enunciado universal em T que é verdadeiro, mas
não demonstrável.
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• Teorema 2 Se T é consistente, então o enunciado de T que declara sua consistência –
Consistente(T) - não é demonstrável em T.

Os teoremas de Gödel respondem as questões um e dois de Hilbert. A resposta às questões é “não”, pois
não existe um método comum para decidir a verdade ou falsidade para todas as sentenças lógicas (o
teorema de Gödel demonstrou a incompletude dos sistemas formais abrangentes) e as sentenças
matemáticas demonstráveis não podem ser provadas a partir de axiomas da lógica formal.

• A matemática não é completa, existem proposições verdadeiras não demonstráveis.
• A matemática não pode ser provada consistente.

Contudo os teoremas de Gödel não respondem a terceira questão por não excluir a possível existência de
um método para separar as proposições demonstráveis das não demonstráveis. A terceira questão é
respondida negativamente com os trabalhos de Post e Turing, acima citado.

Para Lima Jr. (2005), a descoberta da contradição e da complexidade, na realidade e na matemática, com
o fato dos computadores ou máquinas abstratas serem operadas com base na lógica formal, na
contradição e na complexidade; com a possibilidade de construírem enunciados que tenham sentido, mas
que não sejam necessariamente verdadeiros ou falsos e ao mesmo tempo ser possível demonstrar a partir
de uma teoria formal ou de uma proposição, tanto a verdade como a falsidade.

(...) tais computadores são, exclusivamente, tecnologias proposicionais, no
sentido de que mecanizam proposições computáveis, com base na lógica formal.
Por outro lado, com tal fundamento, os computadores são como reflexo ou
extensão do modo operativo do pensar humano, que é capaz de elaborar
abstrações formais e não formais computáveis ou não, a partir das quais se atua
transformando a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Na dobra
homem/computador se dá a dinâmica da tecnologia proposicional (2005 p. 26)

Neste sentido, o rompimento da matemática com a lógica formal representou segundo Lima Jr., um salto
de qualidade na compreensão epistemológica, a ruptura com o esquema epistemológico moderno,
representado pelo modelo da racionalidade da ciência moderna, presente em todas as pedagogias.
Portanto, consiste em reconhecer que outras formas de conhecimento têm sua racionalidade própria.

(...) o rompimento com esta racionalidade não está em reconhecer esse mesmo
caráter racional a outras formas de conhecimento, pois, desse modo, reafirma-se
sutilmente e de modo mais refinado a hegemonia da razão científica.

Trata-se, ao contrário, de se identificar e reconhecer que outras formas de
conhecimento têm sua racionalidade ou inteligibilidade própria, distinta e que
convivem no cenário histórico-social, cada uma com suas regras, convenções e
métodos (modo de produzir) próprios. Cada uma cumprindo determinadas
funções sociais, gerando leques de possibilidades, contendo também limitações e
impossibilidades (2005 p. 30).

A contribuição do caráter proposicional das TIC para a educação propõe pensar a sua relação com os
percursos das práticas pedagógicas. No sentido de utilizar a lógica operacional do computador para romper
com a prática pedagógica mecanicista, tecnicista. Assim, desenvolver uma cultura que rompa com fazer
pedagógico e com a matriz racional moderna subjacente ao modelo curricular, ou seja, a tecnologia
estabeleceu novas formas de aprender, novas relações sociais com o saber de forma personalizada e
colaborativa, enfim, novas educações.

A não linearidade nos percursos de aprendizagem

A educação escolar a partir do advento das TIC tem consistido, simplesmente, em permitir aos aprendizes,
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a participação nas aulas mediada pelas tecnologias, não há o interesse em desenvolver novas
metodologias, a práxis pedagógica e o currículo são simples adaptação/transposição da concepção
tradicional de educação.

Neste sentido, Lima Jr. (2005), traz a metáfora do labirinto virtual, como um labirinto em potência, que
possibilita a criação dos próprios percursos, a partir da autonomia dos sujeitos no caminhar. Neste caso, a
singularidade da construção dos percursos da prática pedagógica, respeitando a multiplicidade de
interesses, demandas e necessidades, com a possibilidade de convivência entre os diferentes caminhos e a
relação entre eles.

Nesta perspectiva, há a possibilidade de quebrar com a padronização, com as estruturas fixas, para além
dos desvios e da multilineariedade. Ou seja, identificar e reconhecer as racionalidades noutras formas de
conhecimento, cada uma com seu modo de produzir, construindo um conjunto potencialidades com suas
limitações e impossibilidades.

Para tanto, se faz necessário uma postura e um agir tecnológico informacional/comunicacional, articulado
dialeticamente com o contexto tecnologizado na qual está inserida a educação escolar, assim, desenvolver
novas práxis para novas educações.

A prática pedagógica e o currículo têm possibilidades de conviver na complexidade e na diversidade
epistemológica, instaurando novas formas e critérios para a construção do conhecimento e novos
processos educativos no qual o conhecer não signifique apenas quantificar ou dividir, mas articular o
objeto, o sujeito do conhecimento e o processo histórico que os relacionam com as formas e os meios que
os engendram.

Com o processo evolutivo das TIC e da complexa rede de informação, possibilita instaurar um novo
modelo de educação, ressignificando o conceito de ensinar e aprender, de modo que, surge a necessidade
de conhecer esse novo espaço de aprendizagem, suas possibilidades de interação e sua enorme
flexibilidade no mundo pedagógico, em especial o potencial rizomático do currículo na perspectiva do
labirinto virtual.

Considerações a guisa de conclusão

A compreensão de tecnologia, segundo Lima Jr. (2005), está para além do conceito de ferramenta, que
amplia e/ou potencializa o trabalho e habilidades humanas ou da industrialização relacionada à
produtividade, sentido este que a modernidade forjou com a potencialização que a ciência trouxe para a
técnica, dicotomizando-a da subjetividade humana.

Nesta perspectiva, a racionalidade moderna institui a tecnologia como uma criação exógena ao homem,
Lima Jr. Afirma ser exatamente ao contrário,

(...) a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao ser humano
que cria dentro de um complexo humano-coisas-instituições-sociedade, de modo
que não se restringe aos suportes materiais nem aos métodos (formas) de
consecução de finalidade e objetivos produtivos, muito menos ainda, não se limita
à assimilação e à reprodução de modos de fazer (saber fazer) predeterminados,
estanques e definitivos, mas ao contrário, podemos dizer que consiste em: um
processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e
imateriais, ou os cria a partir de que está disponível na natureza ou no seu
contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de seu
contexto, superando-os. Neste processo, o ser humano transforma a realidade da
qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo descobre formas de
atuação e produz conhecimento sobre elas, inventa meios e produz conhecimento
sobre tal processo, no qual está implicado (2005 p. 15).
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Por conseguinte, a tecnologia está ligada ao processo da criação e transformação, deste modo, a relação
das TIC com a Educação independe da presença do suporte material, reconhece ser indispensável à
presença dos recursos tecnológicos, mas a sua simples presença sem a compreensão aprofundada do
significado da tecnologia não garante a criatividade e a transformação na educação e no currículo, nos
processos educativos em geral.

Partindo da premissa que as bases científicas das TIC, de acordo a matriz grega, contrastam com as bases
científicas da educação escolar e do currículo, logo, traz as possibilidades de rompimento da visão
dicotômica na concepção de educação derivada do pensamento moderno:

Na educação escolar mediada pelas TIC, o potencial de tal rompimento é significativo, desde que seja
compreendida a lógica do funcionamento e o caráter proposicional ou abstrato das TIC no qual o ser
humano está implicado.

O currículo na perspectiva do labirinto virtual possibilita práticas pedagógicas que aflora a multiplicidade
de saberes, composições e acontecimentos que fogem ao controle do pretenso ordenamento e
organização. Pois se apresenta como um território de grande profusão da subjetividade humana que
transgridem o controle e escapa das teias do tempo e espaço.

Não sendo suficiente, de acordo com Lima Jr. (2005), lidar com os conceitos e conhecimentos
operacionais, faz-se necessário incluir a subjetividade humana, em seu modo de ser, em seu
comportamento e funcionamento. Isto é, não é suficiente compreender o significado das TIC, mas
vivenciar sua racionalidade ressignificado e modificando a própria base psíquica de comportamento.
Portanto, não “basta pensar a tecnologia, é necessário também funcionar tecnologicamente”.
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pela diferença, (...). O labirinto virtual, em potência, imanente, infinito apresenta-se nos acontecimentos,
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na vivência dos interconexos e intertextos e na convivência dos seres nos entre-lugares, horizontal e em

rede. É o real pleno de paz, porém instável e caótico. Esses processos educativos terão como centralidade

a vida. (SERPPA, 2001).
[3] Alonso Church matemático de Princeton, Estados Unidos e Alan Mathison Turing, matemático de
Londres, Inglaterra, inventaram uma máquina conhecida como Turing Universal Machine, um modelo
abstrato de um computador, tornou possível o processamento de símbolos, ligando a abstração de
sistemas cognoscitivos e a realidade concreta dos números. Emil Post, Polonês, naturalizado americano,
propôs o computador abstrato (ou matemático).
[4] Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor - matemático de origem Russa, nasceu na cidade de St.
Petersburg a 03 de março de 1845.
[5] David Hilbert (1862-1943) propôs um programa formalista ou Hilbertiano para reformular as bases
matemática de forma rigorosa, partindo da demonstração da coerência da aritmética, para depois estender
aos demais sistemas. Tal sistema formal, (dito completo) teria uma linguagem puramente sintática, sem
significado, a partir da qual se poderia falar a respeito da verdade ou falsidade dos enunciados. Segundo
ele, toda a matemática poderia ser reduzida a um número finito de axiomas consistentes. Assim, qualquer
proposição da matemática poderia ser provada dentro desse sistema. Fato que, mais tarde estimulou
Turing a fazer descobertas importantes sobre as capacidades das máquinas.
[6] Consiste em indagar se existe um procedimento mecânico efetivo para determinar se todos os
enunciados matemáticos verdadeiros poderiam ser ou não provados, isto é, se eles poderiam ser
deduzidos a partir de um dado conjunto de premissas.
[7] Gödel nasceu em 1906, em Brno, na República Checa. Estudou matemática em Viena e fez parte do
“Circulo de Viena”, um grupo de matemáticos e filósofos iniciadores do” positivismo lógico” seus famosos
resultados, os teoremas da incompletude que revolucionaram a matemática, a lógica, a filosofa, a
linguística e a computação foram publicados em 1930 e 31, quando terminava seu doutorado.
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