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e olharmos com atenção, 
a sala de aula e as escolas 
em geral mudaram mui
to pouco nesse início do sé

culo. Temos hoje escolas do século 
XIX, professores do século XX e alu
nos do século X X I , totalmente liga
dos em novas tecnologias. Computa
dores e lousas digitais não são mais os 
instrumentos exigidos dentro do pro
cesso educacional, como nos ú l t imos 
anos. Com a chegada do iPad e da re
volução dos tablets, a sala de aula deu 
uma guinada de 180°. 

"Desde os anos 1980, a Apple, nos 
Estados Unidos, tem uma presença 
forte nas escolas, em todos os níveis", 
conta Marcelo Inoue, ex-gerente edu
cacional da Apple Brasil e hoje dire
tor na A Interface, primeiro centro de 
treinamento autorizado da marca no 
país . "No Brasil, sempre foi mais di 
fícil implementar uma solução Apple 
nas escolas, mas hoje, principalmente 
depois do iPad, es tá mais tranquilo", 
revela. A Apple e a educação t êm uma 
h is tór ia de mais de 30 anos juntas. 

DE GENTE GRANDE 
No início dos anos 2000, a es t ra tégia 
da Apple Brasil era entrar nas facul
dades. Para isso, ela criou o Prêmio 
Criatividade Digital, que elencava 
uma ONG que seria alvo de uma cam
panha feita pelos alunos do curso de 
Propaganda. "Como não podíamos 
fazer uma apresentação comercial, 
o prêmio era uma oportunidade de 
mostrar as qualidades do Mac para os 
gestores", relembra Marcelo. 

A es t ra tégia deu certo. Durante 
muitos anos, vár ios centros univer
si tár ios passaram a adotar o Mac em 
seus cursos, principalmente nas á re 
as de Design e Comunicação. "O Se-
nac já atua com equipamentos Apple 
há mais de 10 anos, nas unidades Sci-
pião e Consolação, entretanto teve 
seu crescimento mais significativo 
em 2005 com a inauguração do Cen
tro Universi tár io Senac", conta Cláu
dio Luiz de Souza Silva, gerente de de
senvolvimento da á rea de tecnologia 
do Senac São Paulo. Segundo ele, os 
cursos na á rea de design, vídeo, áudio 

e computação gráfica empregam sof
twares que necessitam de alto poder 
de processamento. "Os Macs apresen
tam como carac te r í s t i ca proporcio
nar este desempenho", explica. 

O professor Edson Cortez, diretor 
dos cursos de Comunicação, Artes e 
Desing do CEUNSP, que fica no inte
rior de São Paulo, concorda. "Temos 
atualmente 130 Macs espalhados pe
los nossos campi. Foi uma aposta que 
fizemos desde o início, principalmen
te pela qualidade dos equipamentos", 
explica. No CEUNSP, até mesmo nas 
áreas comuns há Macs. "Quando re
vitalizamos um laboratório, os com
putadores antigos foram colocados no 
hall de entrada ou no saguão para os 
alunos usarem", conta Cortez. 

Apesar de no ambiente univers i tá
rio o Mac ser bem usado, o iPad come
ça a ser visto como uma nova ferra
menta pedagógica. "Os alunos trazem 
o tablet consigo, então, é importan
te que a escola encontre uma manei
ra adequada de t a m b é m usá-lo para 
criar conhecimento", argumenta o 
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professor Cortez. "O crescente acesso aos 
dispositivos móveis modificou os am
bientes educacionais do ponto de vista pe
dagógico e de estrutura física das salas de 
aulas", acredita Regina Helena Silva Ri
beiro, coordenadora da á rea de tecnolo
gias aplicadas à educação do Senac São 
Paulo. Para ela, em um futuro não mui
to distante, escolas e alunos conecta
dos serão uma premissa para o propósito 
de aprender e ensinar. "Mesclar ambien
tes físicos e realidade aumentada por uso 
de tecnologias móveis modif icará a nossa 
percepção de presença e nos proporciona
rá um novo conceito de ir à escola", diz. 

"O ambiente educacional mudou, e isso 
não tem volta. Quem demorar a se adap
tar, não vai conseguir acompanhar", res
salta Cortez. "A geração internet traz suas 
própr ias ferramentas para a sala de aula. 
O iPad é a representação máx ima disso", 
afirma o diretor do CEUNSP. Para ele, a 
escola precisa se preparar melhor para 
acompanhar as mudanças . "Se não, vai f i 
car no meio do caminho", diz, categórico. 

PARA GENTE JOVEM 
Mas não pense que a presença da Apple 
é restrita apenas às universidades aqui 
no Brasil. O ensino médio t a m b é m já usa 
Macs no seu dia a dia escolar. "Há cin
co anos criamos um conceito diferen
te, de que cada aluno tivesse como par
te do seu material escolar um notebook 
para uso em sala de aula e nos laborató
rios. E deu certo, principalmente porque 
eram Macs", conta Pedro Dincao, diretor 
do Insti tuto D'Incao, com sede em Bauru, 
interior de São Paulo. A ideia foi importa
da do sistema One to One, usado nos Es
tados Unidos, onde cada aluno usa o com
putador em diversos momentos na escola. 
"O mais importante foi econtrar uma ra
zão pedagógica para usarmos o notebook. 
Não adianta nada ter um equipamento 
moderno se não há um projeto estrutura
do por t r á s disso", explica. 

No começo, a escola fornecia o Mac-
Book para os alunos. "Era preciso ter um 
controle do uso do equipamento, para 
que isso não fosse disvirtuado. Usamos 
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o Remote Desktop, uma ferramen
ta da própr ia Apple, para que o pro
fessor possa acompanhar o que 
os alunos es tão fazendo", explica 
D'Incao. Mas com o passar do tem
po, os computadores ficaram desa
tualizados. "Como seria algo finan
ceiramente inviável trocar todo o 
parque, optamos pela solução do 
aluno trazer o seu própr io Mac-
Book". É isso mesmo, nesta esco
la, o Mac faz parte da lista de ma
teriais obrigatórios . "Pais e alunos 
entendem que é um investimento", 
conta o diretor da escola. 

É claro que o iPad t a m b é m faz 
parte do curr ículo. "Estamos usan
do o tablet juntamente com o Apple 
TV para que o professor possa ter 
uma par t ic ipação mais interativa 
com a classe", revela D'Incao. Para 
ele, o AirPlay é sensacional dentro 
da sala de aula. "O mestre es tá mais 
livre para controlar o conteúdo que 
é apresentado diretamente do iPad. 
A lousa, como era antigamente, não 
existe mais", complementa. 

PARA OS PEQUENOS 
A nova geração, no futuro, não vai 
nem saber o que são mouse e tecla
do. Para eles, o presente são os dis
positivos multitoque, como o iPad e 
o iPhone. "Resolvemos implemen
tar um projeto no qual os professo
res do ensino fundamental usam o 
tablet com os alunos. A experiên
cia tem sido excelente", conta Ro
berto Silveira, diretor e fundador da 
Escola Brasi l -Canadá, em São Pau
lo. Nesse primeiro momento, a ins
t i tu ição usa t rês iPads conectados 
ao Apple TV em cinco salas. "Mas já 
estamos preparando uma expansão 
para todas as salas", revela. 

O mais importante, segundo Sil
veira, é ver o resultado do traba
lho no aluno. "A in te ração que o 
iPad proporciona é fan tás t ica . Vai 
a lém de d iminu i r o peso da mochi
la", acredita. Para ele, a troca de i n 
formações dentro da sala de aula 
motiva não só o estudante, mas 
t a m b é m o professor. "A prepara
ção da aula ficou menos chata com 
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a adição de aplicativos específ icos para 
aprendizado. Mas isso não quer dizer 
que diminuiu", ressalta. 

A inclusão do AirPlay no iOS 5 foi fun
damental para a escolha dos dispositivos 
iOS como ferramentas pedagógicas na es
cola. "O professor não precisa ficar pas
sando o tablet para todos os alunos verem 
o conteúdo. Basta ter um Apple TV ligado 
a um projetar ou televisor e pronto", diz 
Silveira. "A facilidade com que se faz isso 
é impressionante", ressalta. 

Mas então, por que não expandir esse 
projeto já para os outros níveis? "É preci
so um planejamento muito bem feito para 
se conseguir os melhores resultados", 
ressalta. Segundo ele, na educação infan
t i l , tanto professores quanto alunos se 
adaptam mais rapidamente às novidades. 
"A in teração é muito mais focada, não há 
dispersão", completa. 

ESTRUTURA ADEQUADA 
Tudo isso é muito bonito, mas não é só de 
iPads e Macs que vive uma escola moder
na. "É muito importante o gestor perce
ber que o investimento não é só na com
pra de equipamentos, mas t a m b é m ao 
montar uma infraestrutura adequada", 
ressalta Marcelo Inoue, da A Interface. 
"Precisamos montar uma ass is tência t éc 
nica na região, para atender nossa própria 

demanda", conta Pedro D'Incao, de Bau
ru. O mesmo aconteceu no CEUNSP. "A 
maioria dos alunos nunca teve acesso a 
Macs por aqui. As dificuldades de adap
tação foram muitas, houve resis tência, 
principalmente por medo de que se um 
problema acontecesse, não haveria como 
resolver", lembra Edson Cortez. 

Mas com o passar dos anos, as d i f i 
culdades foram sendo superadas. "Aos 
poucos, inclusive os professores foram 
percebendo as vantagens de ter equipa
mentos Apple nos labora tór ios e passa
ram a adotar a plataforma em casa. Foi 
o meu caso", diz, sorrindo, o professor 
Cortez. "Com as soluções da Apple, como 
AirPlay e o Remote Desktop, o professor 
consegue controlar e interagir melhor 
com os alunos. Não existe nada similar 
no mundo Windows", explica o diretor 
do Inst i tuto D'Incao. 

Os investimentos são um entrave. "É 
claro que é bem mais caro montar um 

laboratório Apple, com Macs e iPads, 
do que um só com PCs", conta Marcelo 
Inoue. "Mas ao perceber que o custo com 
manutenção com os Macs e iPads é me
nor, esse custo inicial acaba compensan
do", completa Edson Cortez. No Senac, 
em 2013, a ideia é continuar crescendo. 
"Neste ano, ampliamos o parque de equi
pamentos Apple em 186 máquinas . Para 
2013, já es tão previstos mais 110 equipa
mentos. Já somos o maior parque Apple 
da América Latina", afirma Claudio Luiz 
de Souza Silva, do Senac São Paulo. 

Além de equipamentos, é preciso trei
nar professores e técnicos. "Os mais ve
lhos têm uma maior dificuldade de tra
balhar com as novas tecnologias mas, aos 
poucos, essas barreiras são quebradas", 
diz Beto Silveira, do Brasi l -Canadá. "Para 
o educador, o iPad é muito mais confortá
vel, mais fácil de se adaptar. É só tocar em 
um ícone e um mundo de possibilidades 
se abre na tela", finaliza Inoue. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 79, p. 36-41, dez. 2012.




