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Um toque e o dado gira. Outro, o
dado para e sorteia um tema:
aquecimento global. A leitura
dos primeiros parágrafos é sufi-
ciente para identificar caracte-
rísticas de um artigo. Tarefa
cumprida. “Muito bem. Eu sa-
bia que vocês eram capazes.”
Como uma brincadeira, assim
flui a aula de português sobre
texto argumentativo para os
alunos do 9º ano da Escola Esta-
dual Manoel Ignácio da Silva,
em Hortolândia, interior de São
Paulo. O diferencial? A frase de
incentivo não parte do profes-
sor, mas sim da animação
interativa na lousa digital.

Com a proposta de transfor-
mar a sala de aula tradicional
em um ambiente adequado à
era digital e de acordo com a
nova realidade dos alunos, a
Dell lançou há dois anos o pro-
jeto piloto Sala de Aula Conec-
tada, que hoje contempla 23 es-
colas públicas da cidade.

Na sala, um computador prin-
cipal tem comunicação direta
com a lousa digital e por meio
dessas máquinas o professor
consegue interagir com cada um
dos netbooks dos alunos durante
aulas de português e matemática.
As duas disciplinas foram esco-
lhidas a partir de demanda das
escolas. Simples debates podem
ser feitos por comunicador ins-
tantâneo e repercutidos na lousa
digital. Buscas na internet am-
pliam a exploração de um deter-
minado tema. Como nativos di-
gitais, a participação dos alunos
durante a aula é quase natural.

Desde o início, a Dell buscou
desenvolver um projeto que en-
volvesse tecnologia da educa-
ção, mas sem que a tecnologia
fosse o pilar central. “O projeto
não é centrado no computador,
mas, sim, no aluno e professor.
A tecnologia é um detalhe no
processo de ensino e aprendi-
zagem”, explica Ricardo Mene-
zes, diretor de vendas da Dell
Brasil para os segmentos de
educação, saúde e governo.

Para ele, as iniciativas tecnoló-
gicas nas escolas ainda são do
século XX. “No laboratório de
informática convencional, os
alunos aprendem a fazer buscas
e são impelidos a navegar na
internet”, aponta Menezes.

Projeto
Três pilares norteiam o projeto.
A capacitação do professor, para
que a tecnologia seja integral-
mente aproveitada em favor do
aluno. O conteúdo, elaborado
pela Dell e especialistas da Uni-
versidade de São Paulo, seguin-
do as diretrizes do Ministério da
Educação (MEC) e Secretaria da
Educação do Estado de São Pau-
lo. E, por fim, a tecnologia.

Ponto fundamental da sala de
aula interativa, a capacitação
dos professores é dividida em
dois cursos de 40 horas. “A ca-
pacitação vai no sentido de in-
tegrar o material pedagógico e a
tecnologia no desenvolvimento
do currículo”, esclarece Maria
Elizabeth Almeida, professora
da PUC-SP, que prestou asses-

soria à Dell. Elizabeth destaca a
importância da formação de ser-
viço neste projeto, “ao passo que
o professor se apropria do mate-
rial e domina a tecnologia”. Nes-
te processo, é interessante ob-
servar que apenas 5% do tempo
é destinado ao ensino do manu-
seio de todas ferramentas e apa-
ratos tecnológicos Ou seja, 95%
do tempo é carga pedagógica. ■
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Interatividade facilita ensino
e eleva participação do aluno
Na busca de proximidade com a realidade dos estudantes, projeto transfere experiência virtual para a sala

● A capacitação do professor
visa o aproveitamento integral
da tecnologia em favor do aluno.

● O conteúdo digital foi
elaborado pela Dell e pela USP,
seguindo as diretrizes do MEC
e da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo.

● Dentre as ferramentas
utilizadas, destacam-se a lousa
digital interativa, os netbooks
e o computador do professor.

TRÊS PILARES

Netbooks: comunicadores
instantâneos auxiliam

no debate em sala de aula

“A interatividade é o grande
diferencial do projeto.
Entre exposição eletrônica
e com giz, o giz perde para
a interatividade. Mas o
professor tem de dominar a
tecnologia para não ficar sem
controle e liderança em sala”

Ricardo Menezes
Diretor de vendas
da Dell Brasil

Henrique Manreza
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Modelo mental ou tecnologia,
o que deve vir primeiro?
Em função de uma pesquisa que realizo, tenho assistido aqui e
ali algumas aulas nas universidades brasileiras, nos mais dife-
rentes cursos. Recentemente assisti a uma aula do curso de di-
reito em uma tradicional universidade brasileira onde testemu-
nhei a trama que segue.

Com 47 alunos em sala, sendo 38 deles com notebooks ou ta-
blets ligados e conectados à internet, o professor José (nome fictí-
cio) inicia sua tradicional aula. Lembra aos alunos que o conjunto
de slides que irá projetar, referentes à aula número 12, já estava
disponível na página da disciplina há mais de 20 dias e pergunta
quantos já haviam lido o material.

Um pouco menos do que 50% dos alunos levantou a mão
confirmando a leitura prévia. Com base nisto, o professor re-
solveu “nivelar” a aula, repetindo e “explicando” o conteúdo
dos slides um a um.

Em dado momento da aula se deu conta de que boa parte dos
alunos estava digitando sem parar, obviamente fora do contexto
da aula. Escolheu “aleatoriamente” um aluno e virou seu compu-
tador para ver o que se passava.

Descobriu que este aluno estava com quatro janelas abertas em
sua área de trabalho. Uma delas com os slides da aula, outra com o
programa de comunicação MSN, conversando com mais cinco co-
legas da própria classe. Uma terceira janela, com a rede social Face-

book, onde ele postava suas fotos
do último final de semana e, por
fim, uma quarta janela onde ele di-
gitava um texto referente ao traba-
lho de outra disciplina, previsto
para ser entregue no dia seguinte.

O professor, demonstrando uma
certa irritação, disse ao aluno que se
ele dá prioridade a fazer outras coi-
sas em vez de assistir à aula, então
que ficasse fora da sala e não atrapa-
lhasse, convidando-o a retirar-se.

O aluno, um tanto inseguro e
surpreso com a atitude do profes-
sor, ainda tentou argumentar:

— Mas professor, disse ele, eu
estou quieto e não estou atrapa-

lhando ninguém. Além do mais, estou prestando atenção no que o
senhor fala, mas como eu já li os slides em casa e até agora não
teve nenhuma novidade, a não ser a mera repetição do que está no
texto, eu estou aproveitando o tempo para adiantar outras coisas
importantes. Se o senhor falar alguma coisa mais relevante ou di-
ferente do que eu já li, eu prestarei mais atenção.

Achei a sinceridade e, até certo ponto, ingenuidade do aluno,
desconcertantes. Evidentemente o professor José não achou, pois
expulsou o aluno da sala assim mesmo.

Mediante o ocorrido passei a refletir sobre a seguinte questão: a
velocidade com que a tecnologia instrumentaliza o saber e nos
oferece condições de otimização do processo de ensino e aprendi-
zagem, obviamente, está sendo muito maior do que a velocidade
com que conseguimos adequar nossos modelos, metodologias,
didáticas, modus operandi e até mesmo paradigmas.

Não consigo me conformar com a ideia de que é preciso esperar
uma geração inteira para que as coisas possam ser diferentes. Será
que sempre seremos “atropelados” pelos avanços tecnológicos e as
mudanças que eles nos impelem? Ou podemos fazer diferente? Po-
demos acompanhar a tecnologia e tirar partido dela em função de
algo muito maior do que ela: nosso aprendizado e nossa evolução. ■

Podemos
acompanhar a
tecnologia e tirar
partido dela em
função de algo
muito maior
do que ela: nosso
aprendizado
e nossa evolução

PERCEPÇÃO

Alunos precisam de algo mais próximo de sua realidade
Mesmo com toda tecnologia
à disposição dos alunos, o uso
de lápis, borracha e caderno
ainda são imprescindíveis ao
aprendizado, ponderou o
professor de português da
escola Manoel Ignácio da Silva,
Noilson Pereira dos Santos,
após uma aula demonstrativa.
No entanto, Santos destaca que
“os alunos estão cansados do
método tradicional de ensino e
precisam de algo mais próximo
da realidade deles”. Como

nativos digitais, a maioria dos
alunos tem contato constante
com a tecnologia em casa,
principalmente na utilização
do computador. “Ao chegar à
escola eles não querem só ficar
olhando para lousa. Eles querem
interagir”, constata o professor.
Por uma avaliação pessoal,
Santos afirma que o
desempenho, criatividade e
disciplina da maioria dos alunos
melhoraram após a inserção
da Sala de Aula Conectada na

rotina. Das cinco aulas
semanais de português, o
professor procura levar os
alunos à sala pelo menos duas
ou três vezes. “A utilização da
lousa digital, por exemplo,
começa como brincadeira,
mas é uma brincadeira séria”,
relata. No início de maio,
a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco)
divulga o resultado oficial
da avaliação do projeto.

Interatividade: lousa digital
contribui para aumento
da participação dos alunos

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

EQUATORIAL SISTEMAS S.A.
CNPJ 01.111.976/0001-02 NIRE 35.300.319.231

Convocação – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convoca-se os Acionistas a se reunirem em AGO/E, em 27/04/2011, às 14hs, na sede social, 
na Av. Shishima Hifumi, 2911, sl 109, São José dos Campos-SP, para, em sede de AGO: (i) 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2010; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2010; (iii) fixar a remuneração dos administradores da Companhia e, em sede de AGE: (i) 
homologar o aumento do capital social da Companhia de R$ 1.353.000,00 para R$ 5.500.000,00, 
conforme deliberado na AGE realizada em 30/12/2010; e (ii) promover a reforma do Estatuto 
Social da Companhia.Acham-se à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos 
exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São José dos Campos-SP, 19/04/2011.

César Celeste Ghizoni - Presidente do Conselho de Administração
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