
M
udança. Só a idéia faz com que
alguns fiquem empolgados. ao
passo que inspira temor em
outros. Algumas mudanças são
bem-vindas e necessárias: por

exemplo. a mudança de roupa quando a
sua está suja; mudança de tempo. de
nublado para ensolarado; mudança de
atitude do estudante. de obstinado para
empolgado com o aprendizado. Porém.
mudanças de rotina. novo emprego.
mesmo mudança na descrição do trabalho
ou daquilo que se espera de você pode ser
devastador. Nós somos criaturas de
hábito, e qualquer coisa que nos expulsa
da nossa zona de conforto pode parecer
inaceitável. inapropriado e insuportável.
Sentimo-nos confortáveis na nossa rotina.
Mudança pode ser difícil e mesmo
dolorosa.

A educação está entrando numa fase de
mudança sem precedentes. Daniel 12:4
descreve um mundo no qual o
conhecimento aumenta assustadoramente,
causando mudanças que podem ser
confusas e desesperadoras para muitas
pessoas. No entanto, é uma época
empolgante para se viver e estar
envolvido com a educação. A tecnologia

A educaçtío está entrando numa

fase de mudança sem precedentes.

está mudando todo o ambiente do modo
de educar. lan Jukes, um dos
apresentadores de uma recente
conferência de educadores usuários de
computador, em Palm Springs, predisse
que vamos notar um aumento na
tecnologia durante as próximas décadas
que fará com que as últimas duas décadas
pareçam antiquadas em comparação. Os
recursos para educar o mundo, bem como
para propagar as boas novas da breve
vinda de Cristo, estão aqui, agora.

Quando se pensa em tecnologia, o que
vem à mente? Satélites? Computadores?
Modems? Máquinas de fax? Telefones
celulares? A lista pode ser infinda. Se
você cresceu nas décadas de 1950 e 1960,
provavelmente pode lembrar-se de
quando não havia televisão a cores,

JackCarey

microondas, microcomputadores ou jogos
de vídeo e quando "tecnologia educacio
nal" significava duplicadores a álcool e
apontadores elétricos. Você se lembra de
quando sua escola adquiriu a primeira
máquina fotocopiadora?

Está você empolgado com o futuro? A
educação adventista deve estar a frente. ou
logo mais estaremos fora de época e
ficaremos para trás.

Durante os últimos seis anos tenho
estado envolvido cm mudança - mudança
radical. Quando tornei-me diretor da Virgil
Hauselt Memorial Christian School em
1988, nossa tecnologia estava limitada a
oito computadores imitação da IBM,
convenientemente chamados de Bahv XT.
Apenas um deles tinha disco rígido. Eram
usados quase que exclusivamente para
aulas de datilografia para os alunos das
últimas séries do segundo grau. O professor
das séries mais avançadas estava
interessado em maior utilização da
tecnologia. Ele iniciou uma campanha para
angariar fundos a fim de que os alunos
tivessem computadores em cada sala de
aula. Embora eu apoiasse seus esforços
para angariar fundos, confesso que tinha
minhas dúvidas. Eu tinha estado em duas
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outras escolas que tentaram, sem muito
sucesso, trazer computadores para a sala de
aula. Porém, como resultado da campanha,
conseguimos colocar um MacIntosh LC e
uma impressora em cada sala de aula. Ao
usarmos os computadores, começamos a
descobrir um potencial que precisava ser
expandido.

Reavaliando o Programa Escolar
O problema principal era falta de

direcionamento, não apenas para o
programa de tecnologia como para a escola
inteira. Inspirado em diversos cursinhos
sobre marketing, começamos a perguntar o
que queríamos que a nossa escola fosse.
Desenvolvemos uma declaração de missão,
modificamos o nosso nome para indicar
que éramos uma instituição cristã e então
examinamos todas as áreas da escola
currículo, planta da escola, departamento
de música, envolvimento da comunidade e
das igrejas, e a imagem que queríamos
projetar.

Começamos a ver mudanças. As
matrículas aumentaram. O pessoal da
escola, os pais e membros da igreja
começaram a ter orgulho da escola e de seu
programa. Começamos a ver computadores
e outras tecnologias sob diferente luz 
não como coisas sobre as quais ensinar,
mas sim como recursos e ferramentas de
ensino como os livros didáticos, papel e
canetas.

Ao estudarmos a pesquisa, vimos a
necessidade de integrar tecnologia em
todos os aspectos do currículo a fim de
utilizar plenamente as grandes ferramentas
colocadas à nossa disposição. Como
pessoal, comprometemo-nos a aprender
tanto quanto possível sobre o uso da
tecnologia educacional e assim aperfeiçoar
a aprendizagem estudantil.

Como resultado dos nossos vacilantes
passos iniciais, uma fundação local tornou
se interessada no que estávamos fazendo.
Ofereceram-se para instalar um laboratório
de computadores para ajudar no processo
da mudança. Organizamos classes de
desenvolvimento para o pessoal,
devotamos grande parte de cada reunião do
corpo docente para aprender sobre
tecnologia e encorajamos os professores a
assistirem conferências e cursinhos.

Avançando Além da Zona de
Conforto

Nós estávamos bem encaminhados. O
pessoal estava mais aberto à mudança, os
alunos esperavam-na e os pais estavam
felizes pela perspectiva, mas tínhamos
alcançado um platá. Estávamos contentes

A tecnologia está mudando

todo o ambiente do modo de

educar.

com as mudanças já feitas e precisávamos
de algo para nos expulsar da zona de
conforto! O próximo passo era o progra
ma da Escola de Tecnologia Modelo.

O Departamento de Educação da
União do Pacífico escolheu a nossa escola
como mostruário de tecnologia para a
união e pediu-me que servisse como
diretor do Projeto Escola de Tecnologia
Modelo para a união. Solicitou-se que os
professores da nossa escola fizessem em
um ano e meio aquilo que as escolas
modelo públicas estavam fazendo em
cinco anos. Instrução, integração e
preparo deviam ocorrer em passo acelera
do. Aulas de tecnologia para os
professores da união seriam oferecidas no
verão. Visitas a salas de aula pelos
superintendentes, administradores e

professores tinham que ser marcadas e
novo hardware instalado no laboratório
de computadores e nas salas de aula.
Tínhamos que coordenar, desenvolver e
aperfeiçoar apresentações de todos os
professores. Os administradores,
professores e alunos tinham que desenvol
ver uma atitude para visitação, não apenas
uma vez por mês mas no segundo
semestre inteiro!

Como Adaptar-se a Mudanças
Como resultado desta experiência,

consegui discernir diversas maneiras
como as mudanças ocorrem e como cada
urna delas pode desempenhar certo papel
na mudança educacional:

• Examine todos os aspectos da sua
escola e do currículo, não apenas o da
tecnologia. A educação é um pacote
integrado. Tudo está interrelacionado. Ao
planejar, baseie cada decisão naquilo que
é melhor para o aluno. Considerar os
aspectos como um todo, em vez de
partes. ajudará a tornar decisões mais
sábias. A tecnologia deve scr integrada
no currículo inteiro. em vcz de scr vista
corno um item scparado ou algo que foi
acrescen tado.
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• A tecnologia não é uma cura para
tudo. Ela é apenas mais uma ferramenta
na caixa de ferramentas do professor
que oferece grande potencial para
ajudar os alunos a aprenderem. Ela pode
tornar um bom professor, melhor; mas
não ajudará a melhorar o ensino que já é
pobre. Ela não vai economizar tempo.
Quando você utiliza a tecnologia, o
tempo de planejamento para a aula
aumenta.

A tecnologia pode expandir o nosso
ensino, bem como as mentes e horizon
tes dos nossos alunos. Precisamos
preparar alunos que conseguem
sobreviver na Idade da Informática. Mas
nenhum professor pode encher um aluno
de conhecimento quando a informação
aumenta tão rapidamente. Com a
tecnologia, o professor pode mostrar ao
aluno onde encontrar e como utilizar o
conhecimento. Mas lembre-se de que o
professor ainda é a influência mais
importante sobre o aprendizado na sala
de aula.

• Tenha mente aberta para
mudanças. Durante os poucos próximos
anos, veremos maiores avanços tecnoló
gicos do que durante os últimos 20
anos. À medida que as nossas escolas
sentem o impacto, devemos estar
dispostos a avançar. Nós devemos
avaliar as mudanças c não aceitá-las
simplesmente por aceitar, embora
reconheçamos que o progresso leva
tempo. Geralmente leva cinco anos para
que uma mudança de currículo seja

Examine todos os aspectos da sua

escola e do currículo, não apenas o

da tecnologia.

aceita. Nós ficaremos bem para trás se
não avaliarmos o ponto em que estamos
e o ponto onde queremos chegar. Por
outro lado, tenha em mente que nem
todo professor, aluno ou pai será capaz
de se adaptar. utilizar ou compreender
toda tecnologia, nem devemos esperar
isso deles. Cada pcssoa aprcndc dc
maneira um tanto diferente e muda num
ritmo difcrente. Não se preocupe se a
mudança está ocorrendo demasiado
devagar ou depressa para você:
simplesmente mantenha a mente aberta
e seja adaptável.

• Os diretores são os mais impor
tantes agentes de mudança na escola.
Eles podem afetar o processo de
maneira positiva ou negativa. Não é
necessário que o diretor saiba tudo a
respeito da mudança, mas ele deve saber
o suficiente para poder influenciar não
só o pessoal, mas a mesa administrativa
da escola, os membros da Associação
Lar e Escola, os pais e a clientela em
geral. O administrador deve também ser
capaz de providenciar fundos, apoio e o
que for necessário para que a mudança

seja bem-sucedida. O diretor deve
manter a mente aberta à mudanças
geradas por professores e não pensar
que tudo deve originar-se em seu
escritório.

• Sem o devido preparo e
treinamento dos professores, as
mudanças educacionais não serão
bem-sucedidas. Isto é especialmente
verdadeiro na área de novas tecnologias.
Antes de gastar dinheiro com
equipamento, s()ftware e instalação
extravagante. assegure-se de que os
professores sabem usar o equipamento e
que compreendem que necessidades a
tecnologia vai preencher. Os
professores devem ser treinados no uso
da tecnologia antes desta ser
introduzida na sala de aula. Eles devem
compreender como a tecnologia vai
afetar suas salas de aula e sentirem-se
auto-confiantes no seu uso.

No decorrer dos anos. todos nós
temos visto modas na educação que
vieram e se foram. geralmente porque as
pessoas não viram a necessidade do seu
uso e os professores receberam preparo
inadequado. O gasto de dinheiro com
trei namento e preparo dos professores
resultará em grandes dividendos mais
tarde.

• Faça uso daquilo que você tem.
Com um pouco de treinamento do
pessoal, aquele velho eomputador,
vídeo ou televisor doados podem
produzir grandes coisas na sala de aula.
Embora não seja o modelo mais recente,

- rápido. cheio de recursos ou caro, pode
servir na sala de aula por muitos anos
com um pouco de conhecimento e
atenção. Por outro lado, não aeeite tudo
que é jogado fora. Com um pouco de
ex periência. pode-se encontrar ouro no
cemitério da superestrada da informáti
ca.

• Não fique oprimido ou desanima
do. Você está vivendo no tempo mais
fascinante e fantástico da história do
mundo. Divirta-se ao olhar para o
futuro. A profecia está se cumprindo
diante de seus próprios olhos, ouvidos e
óculos da realidade virtual! ª

Jack Core\" é diretor associado do Projeto
lo'scola de Tecnologia Modelo da Uniao do
Pacíf/w, em Santa Cru;:. Califórnia, E. U.A. Antes
de tramjerir para sua posiçao atual. serviu por
muitos anos como professor e administrador. Agora
está completando o doutorado em Liderança com
ênfáse em Tecnologia Educacional na Andrews
Universit)'. em Barien Springs, Michigan, E. U.A.
Seu endereço na Internet: carc)j@scruznet.com.
Seu endereço na CompuServe: 74532.536.
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