
I
gumas matérias escolares são tão
relacionadas com procedimentos
técnicos que os professores
podem concluir que tais cursos
são virtualmente destituídos de

valores. Em realidade, muitas das
matérias que menos parecem estar
relacionadas aos valores têm grande
variedade de possibilidades para a
integração da fé e do aprendizado. Os
autores escolheram duas destas áreas
consideradas "terreno pedregoso" para
mostrar como tornar o processo de
ensino de valores uma parte integral do
seu currículo básico no ensino.
Consideraremos as seguintes áreas:
tecnologia industrial e computação.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
As grades curriculares das escolas

adventistas de segundo grau na
Austrália sugerem uma variedade de
meios para o ensino de valores. Este
processo focaliza grandemente o
exemplo dos professores. o
procedimento na sala de aulas. o ensino
direto e alguma orientação sobre o
serviço comunitário.

Os professores comunicam certos
valores exemplificando qualidades
como simpatia, ordem nas classes c
laboratórios, e pela qualidade do seu
próprio trabalho. Eles também
enaltecem os valores por meio do
procedimento que adotam. Podem, por
exemplo, exigir limpeza, deduzir pontos
pelo lixo acumulado, prover
oportunidades para a cooperação do
grupo e insistir na flexibilidade de
pensamento e planejamento por parte
dos alunos. Podem também desenvolver
a conscientização para o serviço 
fazendo com que os alunos cuidem da
manutenção dos prédios escolares e
ajudem os deficientes físicos e criando
meios de tornar a escola mais
acolhedora e envolvida com a
comunidade.

Em tecnologia industrial, até
mesmo o processo de planejamento
sugere a integração de atividades que
enfatizam valores. Cada passo do
processo permite a prática e
incorporação de um novo conjunto de
valores. Por exemplo, à medida que os
alunos se referem aos seus alvos,
aprendem o valor de planejar e
estabelecer alvos. Os professores podem
ajudá-los a ser:

minuciosos na consideração de
suas opções de planejamento,
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Muitas das matérias que menos

parecem estar relacionadas aos

valores têm grande variedade de

possibilidades para a integração

da fé e do aprendizado.

diligentes ao começarem a
construir,
originais ao desenvolverem
novas idéias e de maneira
viável levá-las à concretização,
flexíveis ao fazerem ajustes em
seu trabalho depois de avaliá
lo,
seguros quanto à sua
capacidade ao completarem a
construção do que projetaram e
asseados na arrumação e
limpeza.

Estes valores podem ser
constantemente identificados e
ensinados sem serem forçados ou
expl icitamente apresentados.

Mas, que dizer do ensino consciente
de valores no processo de
planejamento? Considere o seguinte
cenário, no qual o professor utiliza
tópicos relacionados com valores que
surgem do planejamento e construção
de uma peça de mobília feita de madeira
de segunda mão. O método de ensino é
sugerido em grande parte através de
uma série de perguntas.

Identificação de valores
Pergunte aos alunos, "Se

procurassem c comprassem a madeira
tropical mais cara, isso garantiria uma
mobília melhor?" Para responder a esta
pergunta, a discussão pode incluir o
valor das florestas tropicais, a maneira
cristã de utilizar os recursos materiais e
as características de uma boa peça de
mobíl ia.

Explicação de valores
A discussão pode salientar o modo

como nós cristãos somos afetados pelos
"valores esnobes" que permeiam a
sociedade e regem este mundo
competitivo. À medida que os recursos
da Terra diminuem, os planejadores
devem evitar planos que desperdicem
material simplesmente visando status.
Discuta o valor do material de segunda
mão que muitas vezes é rejeitado
simplesmente porque não é novo.

Avaliação de valores
Ao avaliar o material, os alunos

devem julgar o valor e decidir como
usar em seus projetos os defeitos,
rachaduras, nós, e buracos de prego da
madeira de segunda mão. Ao fazerem
esta avaliação, eles podem aplicar
paralelos com a vida real, aprendendo a

aceitar os defeitos e faltas uns dos
outros.

A avaliação do valor da madeira
bem como das pessoas muitas vezes tem
um conteúdo emocional que afeta os
padrões defendidos e as razões da
avaliação. O que acontece quando
acrescentamos ou removemos este
conteúdo emocional?

Análise e determinação de
valores

Ao pensar sobre as conseqüências
das decisões do planejamento e o que as
motiva, os professores e alunos estão
determinando e analisando valores. Para
facilitar, o professor pode fazer
perguntas como:

"Se tivéssemos comprado madeira
tropical nova para o projeto, qual seria o
custo para o meio-ambiente, para o
nosso sistema de valores e para nossos
bolsos? Estamos reagindo
exageradamente com respeito ao
assunto da preservação? Estamos nos
tornando fanáticos do 'verde'? Será que
isso tem alguma coisa a ver com o
sistema de valores cristão?" Pode-se
também pedir aos alunos que
determinem se usariam o mesmo
critério de planejamento - a escolha de
material de segunda mão - caso a
mobíl ia devesse ser apresentada a
examinadores externos da matéria por
parte do ministério de educação
estadual.

Criando hipóteses
A criação de hipóteses convida os

alunos a conjeturarem sobre a pergunta:
"Como seria se ...?" Como seria se você
util izasse este motivo e esta planta para
a construção da sua própria casa? Que
materiais de segunda mão usaria? Como
faria se acabasse o material de segunda
mão? Quais seriam as alternativas?

Focalização de assuntos
O assunto da preservação permeou

as perguntas até aqui apresentadas. Um
outro assunto a ser discutido é o dos
problemas do sistema de valores
gerados pela utilização de material de
segunda mão. Não há material de
segunda mão para toda a sociedade - o
pobre depende até certo ponto daqueles
que podem pagar pelo material novo.
Um outro assunto é a diversidade de
motivos por trás da escolha do material.
Por exemplo, é possível que o material
de segunda mão seja escolhido para
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justificar a mão-de-obra de segunda
categoria.

Comparação
Ao ensinar um assunto da área de

planejamento em particular podemos
criar paralelos com outras eras, culturas
e religiões. Por exemplo, os
colonizadores primitivos da Austrália
demonstraram grande diligência no
aproveitamento de alguns recursos,
porém abusaram de outros que
aparentemente eram abundantes. No
primeiro século A.D., a igreja cristã
primitiva desenvolveu um plano
comunitário para o uso de recursos que
poderia ter implicações positivas para a
sociedade de hoje.

Resumo
Em artes industriais, o processo de

avaliação pode facilmente centralizar-se
nas recompensas da aplicação de um
sistema de valores na vida diária. Os
alunos podem encontrar prazer na
preservação de recursos. O conceito de
mordomia pode obter um significado
mais amplo quando aplicado a
processos como o de desenhar e
planejar. A identificação de valores,
discussão de assuntos, explicação,
comparação, esclarecimento, análise e
avaliação são aspectos que dão
oportunidade aos professores para
ensinarcm e exemplificarem o processo
de atribuição de valores naturalmente.

COMPUTAÇÃO
Os professores adventistas de

segundo grau da Austrál ia
desenvolveram métodos de ensino de
valores para uma outra parte do
currículo que, como a tecnologia de
desenho e planejamento, inicialmente
parece ser "terreno pedregoso" para a
integração da fé e do aprendizado - a
computação. Entre outras coisas, estes
métodos oferecem uma Iista de
importantes valores, estratégias para o
ensino destes valores, assuntos de
relevância a serem considerados e um
resumo de como esses elementos de
ensino podem ser mesclados.

Os valores são fundamentais na
computação. Por exemplo:

valores acadêmicos como
organização e raciocínio lógico,
valores estéticos como
flexibilidade e originalidade,
valores éticos como
honestidade,

valores de desempenho como
confiança e paciência e
valores sociais como tolerância.

As estratégias para o ensino de
valores na computação podem ser bem
diversificadas, como: ajudar os alunos a
fazerem avaliações, utilizar-se de
hipóteses e dilemas, desenvolver o
ambiente de classe, refinar o exemplo
dos professores e apresentar casos para
estudo. Como base de apoio para estas
experiências de aprendizagem há vários
assuntos relacionados com valores no
mUl1(lo de computação. Considere a
perspectiva de uma sociedade que
funciona sem dinheiro vivo. o uso de
computadores em sistemas de defesa,
crime por computador, o aumento de
desemprego causado pela
automatização, nossa entrada no mundo
da real idade e o impacto dos
computadores nos moldes de lazer e
mesmo na própria sociedade.

Destes assuntos, a habilidade de
criar a verdadeira real idade está
emergindo como a mais emocionante. À
medida que os usuários do computador
adquirem o poder de criar uma realidade
verdadeira e interferir na mudança do
ambiente, eles podem estar se expondo
a uma caixa mágica. O potencial para
imersão no mundo irreal, na alienação e
na fuga da real idade pode levantar
muitas perguntas preocupantes para as
quais ainda não há resposta.

Ex iste um elemento de sedução no
uso intenso da imaginação, um efeito
desvendado pcla tecnologia da
computação. Este foi no passado o
domínio da arte e das drogas
psicodélicas. Em virtude da habilidade
de criar fantasias até então não
imaginadas e invadi-Ias, os usuários do
computador podem perverter sua
habilidade ou desejo de enfrentar a vida
real. Seus jogos podem torcer a
perspectiva da realidade a longo prazo e
apresentar inúmeros dilemas morais.

Por outro lado, os computadores
agora expandiram nosso potencial para
desenvolver a criatividade. Os
professores encontrarão suficientes
oportunidades para tecer analogias entre
a realidade da vida e as regras e os
resultados da realidade do computador.
Certamente, pouco seria de maior
importância para os adventistas do que
o processo inteiro de ver, criar,
encontrar e viver a realidade. Todo esse
domínio está alicerçado em valores,

Os professores comunicam certos

valores exemplificando qualidades

como simpatia, ordem nas classes e

laboratórios, e pela qualidade do

seu próprio trabalho.
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porque podemos argumentar que a
realidade é de fato composta de valores
essenciais tais como amor, justiça,
relacionamento e lei - os quais foram
todos criados por Deus.

Iremos agora aplicar alguns destes
elementos que envolvem valores em
dois conjuntos de lições - um na
formação de um banco de dados, e outro
tratando do assunto da privacidade.

Banco de dados
Até mesmo numa operação

aparentemente isenta de valores como a
formação de um banco de dados,
estabelecemos valores e prioridades.
Podemos fazer isso pela comparação
das vantagens de estabelecer um banco
de dados computadorizado com a
utilização de um sistema de arquivo
com cartões, e por simplesmente
experimentar todo o processo.

Como podem os valorcs surgir
neste contexto? Há várias maneiras de
ensinar o valor da organização - um
valor fundamcntal no processo de
execução das tarefas. Uma destas
maneiras é estabelecer o banco de dados
para demonstrar a organização em
progresso.

Outros valores emergem a partir da
organização. Por exemplo, o tempo
economizado pela criação de um banco
de dados dá às pessoas a
responsabilidade de uti Iizar
intel igentemente este tempo. Esta
responsabilidade é um valor fundamen
tal na vida.

Pode-se também mostrar aos alunos
os benefícios de ser exato na
comunicação com outros através do
processo de obtenção de dados corretos.
Ao colocarem a informação num espaço
limitado estão aprendendo a usar os
recursos economicamente.

Resumindo, os valores estão
presentes em processos como o de
estabelecer um banco de dados, porém,
são apenas supostos e nem sempre
notados. Estes valores podem ser
realçados de passagem, sem maiores
comprometimentos de tempo ou
dinheiro.

Privacidade
Ao ensinarmos sobre privacidade,

podemos identificar muitos valores
através do estudo de casos e discussão
de diversos assuntos. Alguns deles são
responsabilidade, confidência,
honestidade, mordomia de recursos e
respeito pela propriedade alheia.
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Discussão de tópicos
A privacidade é um tópico que

envolve muitas facetas. Considere a
propaganda por correio, por exemplo.
Deveriam as companhias que geram
imensas quantidades de lixo através de
propaganda por correio terem acesso a
listas de nomes e endereços, e de fichas
contendo informação pessoal? É fácil
ver como o uso de computadores pode
criar muitos dilemas relacionados com o
assunto da privacidade.

Avaliando valores
A discussão sobre a privacidade

permite suficiente oportunidade para
fazer uma avaliação de valores. As
seguintes perguntas podem ser usadas
para estimular o pensamento:

Deve-se permitir que os meios
eletrônicos tenham acesso a
registros pessoais para fazer
propaganda por correio? Por
que, ou por que não? Forneça
evidências ou padrões que
serviriam de base no seu
julgamento.
Deve-se permitir que os
empregadores tenham acesso a
banco de dados médicos
computadorizados a fim de
calcular o risco dos candidatos
ao emprego de contrair AIOS
ou certas doenças genéticas?

Usando hipóteses e
dilemas

Algumas hipóteses para este tópico
podem ser:

Se você pudesse obter
informação ilegalmente e
vendê-la sem ser notado, o
faria? Por que, ou por que não?
Se você trabalhasse num banco
e alguém lhe pedisse uma lista
de todos os clientes cujas
contas tivessem saldo acima de
US$50.000, oferecendo-lhe
dinheiro pela lista, você a
forneceria?

Estudo de casos
É fácil encontrar exemplos de

computadores pondo em perigo a
privacidade pessoal, ou de exploração
de indivíduos com o auxílio da
tecnologia da computação. Por exemplo,
os meios de comunicação sempre
noticiam que a polícia tem "grampeado"
conversas telefónicas de criminais



-

suspeitos. As chamadas são controladas
por aparelhos de percepção elctrônica,
por vezes conectados a algum programa
de computador que decide o que gravar
e arquivar, descodificando e
reproduzindo a informação. Um destes
incidentes pode ser discutido em classe.
Seriam os direitos humanos básicos
violados por este procedimento
auxiliado por computador, mesmo
quando usado para uma "boa causa",?

Os alunos poderão também discutir
assuntos que surgem da tecnologia de
computação que permite extenso
controle das atividades das pessoas. Por
exemplo, um computador pode ser
conectado com múltiplos sensores para
controlar constantemente que portas
num determinado prédio são fechadas
ou trancadas, que detectores de fumaça
foram ativados e que elevadores estão
sendo usados. Algumas vezes requer-se
que os visitantes usem crachás de
segurança para transitarem pelo prédio.
Neste processo eles são observados,
ouvidos e passam por tantas inspeções
que sua privacidade e mesmo sua

segurança pode ser colocada em risco.
Além disso, algumas companhias usam
computadores para controlar a
produtividade dos funcionários,
medindo a velocidade de sua digitação
ou analisando chamadas telefônicas
feitas aos clientes. Os ai unos podem
explorar as implicações éticas da
tecnologia de computação em relação à
segurança e privacidade nestes casos.

o exemplo dos professores
Os valores contidos no assunto da

privacidade podem parecer difíceis de
exemplificar na vida diária, mas existem
aplicações até mesmo para este difícil
conceito. Uma das aplicações legais
centraliza-se no respeito às leis de
direitos autorais por parte dos
professores. Seus próprios hábitos e
atitudes em relação a concordar que os
alunos façam cópia de material
demonstram sua escala de valores
quanto à privacidade de informação.

São eles imparciais no que se refere
à cópia de disquetes protegidos por
direitos autorais'? Gabam-se eles de não
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ter que pagar por um programa ou jogo
protegido por direitos autorais'? Como
reagem diante do fato dos alunos
ilegalmente fazerem cópia e
compartilharem seus disquetes'?

RESUMO
Apesar da ênfase no processo, o

estudo da computação pode ser usado
para desenvolver valores, bem como o
processo de avaliação. Assim como em
tecnologia industrial e planejamento, os
tópicos e processos da computação
apresentam inúmeras oportunidades para
a introdução de valores. O processo de
avaliação ou julgamento que é funda
mental na determinação de valores
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ocorre quando o professor ajuda o aluno
a identificar valores, pesar os assuntos e
explorar dilemas no estudo de casos.

Finalmente, é claro, há uma outra
variável envolvida no processo. O
exemplo pessoal do professor tem
sempre o potencial de acrescentar
profundidade e significado a todo o
processo de determinação de valores.·§
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