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Instrumentos educacionais como lousa interativa e netbooks ajudam, mas não são garantia de 
qualidade no ensino 
 
É moda alardear nas mídias o avanço das tecnologias em substituição a instrumentos 
tradicionais. Notícias, muitas vezes fatalistas, de livros e jornais sucumbindo à internet ou 
leitores digitais como o Kindle, da Amazon.com, despertam o interesse de leitores à espera de 
mudanças. 
 
Essa expectativa também afeta a realidade da escola. O modelo de ensino professor-lousa-
aluno-carteira há algum tempo vem sendo colocado em xeque. Em seu lugar, as escolas estão 
tendo de desenvolver instrumentos para ensinar, ou melhor, cativar o nativo digital como é 
chamada a geração nascida pós internet. Um público multifuncional, antenado nas mais 
diversas tecnologias e que não aceita mais o modelo "the book is on the table". 
 
De acordo com André Caldeira, vice-presidente da Divisão de Tecnologia Educacional da 
Positivo Informática, o principal desafio dos educadores é entender que a concepção 
pedagógica de como ensinar mudou, apesar de o conteúdo ainda ser o mesmo. 
 
Mas se o computador faz realmente diferença na sala de aula, Caldeira tem suas ressalvas; "A 
qualidade depende do encaminhamento metodológico, dos professores, das atividades que são 
dadas na sala de aula e do conteúdo. Nenhuma tecnologia vai substituir isto." 
 
O depoimento de Caldeira surpreende, já que o executivo atua exatamente na construção da 
Escola do Século XXI. O conceito foi adotado pela Positivo Informática em 2008, com foco no 
desenvolvimento de um conjunto de soluções em aprendizagem composto por diversas 
ferramentas como as mesas educacionais, as lousas interativas, os netbooks e mesmo os 
portais educativos. 
 
A empresa já realizou negócio com cerca de 6,4 mil escolas públicas e 2,5 mil escolas 
particulares de mais de 140 cidades. 
 
Caldeira afirma que, ao contrário do que se imagina, o maior sucesso de vendas é o Portal 
Educacional. Trata-se de um ambiente virtual personalizado, com recursos atualizados, que 
promove a integração entre o ambiente escolar e a família. "São ambientes controlados, que 
trazem conteúdos interativos de qualidade", diz. Por exemplo, se um aluno pesquisar no 
computador da escola a palavra sexo, o resultado virá de acordo com sua idade. 
 
O mercado de instrumentos educacionais para escolas não tem uma demanda consolidada, por 
isso o Positivo parcela a aquisição de equipamentos em até 36 vezes para as instituições. 
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