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O fim do
quadro-negro
Colégios e universidades

começam a adotar a lousa

eletrônica, que acessa

internet, dá informação

em tempo real e mostra

imagens em movimento

• Por Antônio Marinho

P
O E I R A , P O R TODO LADO,
professor espirrando e guerra de giz
começam a se tornar histórias do
século passado. Colégios e univer-
sidades brasileiros — entre eles,
Santo Inácio, Escola Americana,
Notre Dame, A. Liessin, Uerj —
estão substituindo o quadro-negro

pela lousa eletrônica: uma tela de computador,
sensível ao toque. Com esse novo recurso tec-
nológico, é possível escrever, assistir a animações
e filmes, fazer desenhos, cortar e colar textos.
Outro recurso disponível com esse equipamento
é o acesso à internet.

Além de tornar as aulas mais dinâmicas, a
lousa interativa prende a atenção do aluno. No
Colégio Notre Dame, em Ipanema, a ferramenta
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já está disponível nas disciplinas de física e
matemática. Mas o sucesso entre alunos e pro-
fessores é tão grande que a direção quer oferecer
a lousa a outras matérias.

— Na lousa eletrônica, temos acesso a in-
formações em tempo real, via internet. Por
exemplo, se o tema em discussão for fatores
climáticos ou furacões, o professor pode apre-
sentar as imagens e os dados atualizados sobre o
tema na hora — diz o professor de física César
Augusto Rangel Bastos. — Os nossos alunos
ficam ainda mais motivados e têm um maior
poder de percepção.

Segundo o professor, com os recursos mul-
timídia da lousa eletrônica é fácil mover objetos
sem perder definição e isso facilita o raciocínio
do aluno.

— O quadro-negro é estático. Agora nas aulas
de física posso mostrar melhor os diferentes tipos

de movimento em tempo real. As aulas de ótica
também estão mais interessantes, temos pro-
gramas em flash e java. Outra vantagem da nova
lousa é a possibilidade de arquivar os temas
apresentados em sala, gravar as aulas ou enviar a
matéria via e-mail. O quadro-negro eletrônico
exige um bom preparo do professor — afirma.

O Colégio A. Liessin também instalou a
lousa digital, proporcionando maior intera-
tividade entre professores e alunos. O pro-
fessor de biologia Patrick Goltsman está apli-
cando a ferramenta há dois meses e confirma
que os alunos se sentem mais motivados e até
cobram o uso com maior freqüência do qua-
dro eletrônico.

— O recurso humano ainda é o mais im-
portante em sala, mas com a lousa eletrônica o
interesse pelas aulas aumentou. Os alunos já
estão acostumados a usar computador no dia-a-
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Ana Branco

O professor Patrick
Goltsman (ao lado), do
Colégio A. Liessin,
utiliza os recursos da
lousa eletrônica na
aula de biologia. Ele
diz que os alunos se
sentem mais
motivados em sala

O professor de
matemática Carlos
Brener, do Colégio
Notre Dame, diz que
as imagens da lousa
eletrônica tornam a
disciplina bem mais
atraente para os
seus alunos

dia e agora até exigem o uso dessa tecnologia. E
a quantidade de informação que se pode agre-
gar à aula é maior. Nem todas as aulas precisam
da lousa. Nos casos de exercícios de revisão,
podemos fazer isso de forma convencional —
diz Goltsman.

Não é só o quadro-negro que está desa-
parecendo. Até os cadernos estão perdendo o
espaço nas mochilas.

— Se for necessário, o aluno pode acessar a
aula de casa, no seu computador. Por exem-
plo, numa aula de biologia podemos ver
imagens de um organismo em animação e
entender melhor o funcionamento de órgãos
e sistemas mais difíceis como cadeia res-
piratória. E ainda há ainda a possibilidade de
ligar um microfone para gravar a explicação
da aula — comenta o professor.

Miriam Levy, aluna do 3º - ano do Ensino Médio

do A. Liessin, diz que aulas estão mais dinâmicas
e os alunos mais curiosos.

— Agora ficamos ainda mais atentos aos
temas das disciplinas. Às vezes nem precisamos
copiar a aula no caderno. O professor pode
enviar tudo por e-mail e assim organizamos
melhor as disciplinas — diz.

liana Bergher, colega de Miriam, diz que agora
é difícil olhar para o velho quadro-negro.

— Com tantos recursos na lousa eletrônica,
estamos ficando mal-acostumados. Em geo-
grafia, por exemplo, podemos ter uma visão
melhor do globo terrestre e aprender mais
facilmente outros assuntos relacionados a
esta e outras disciplinas. As aulas ficam mais
próximas da realidade. E se a alguém perder
uma aula, não precisa mais usar o caderno de
um amigo emprestado. Basta pedir ao pro-
fessor a matéria por e-mail — conta liana.
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