
OS MIL USOS DO CE
Num futuro próximo,
os telefones portáteis
poderão fazer
diagnósticos ou medir
a poluição ambiental

Paula Aoyagui

N o ano que vem, o Bell Labs. da
Lucent Technologies, uma das
maiores empresas de tecnologia

do mundo, deve apresentar ao mercado
o protótipo de um dispositivo para celu-
lar diferente. Além de todas as funções
já corriqueiras nesses aparelhos, como a
fotografia e o acesso à internet, o Remo-
te Telesensing vai monitorar a respira-
ção e os batimentos cardíacos de seu
usuário. A leitura será feita a até l me-

DA MEDICINA À EDUCAÇÃO...

tro de distância, graças a um mecanismo
semelhante ao dos radares que medem a
velocidade dos carros. As informações
colhidas deverão alimentai" centrais mé-
dicas, permitindo o acompanhamento
constante do paciente. "O diagnóstico a
distância pode salvar vidas", diz Tod Si-
zer, da Lucent.. "E nenhum aparelho é
mais indicado para realizai- esse tipo de
trabalho do que um telefone que é por-
tátil, transmite dados e está cada vez
mais integrado ao dia-a-dia das pes-
soas." Esse tipo de trabalho e muitos
mais, diga-se. Pelas mesmas razões
apresentadas pelo cientista da Lucent, o
celular vem sendo encarado como uma
ferramenta de enormes possibilidades
por pesquisadores de áreas tão diversas
quanto a educação e a ecologia.

Um dos papéis cogitados para o
celular é o de "educador portátil". A
Inglaterra é um país particularmente
avançado nesse campo. Jogos e pro-
gramas experimentais têm sido em-
pregados para ajudar no ensino de
ciências e línguas. "Os professores em
geral encaram o celular com reserva.
Dizem que ele compromete a atenção
dos alunos e pode ser utilizado para
colar nas provas. Preferimos pensar de
outra forma. Já fizemos, por exemplo,
testes bem-sucedidos com o ensino do
inglês para imigrantes", diz Geoff
Stead, diretor do Cambridge Training
and Development. um centro de pes-
quisa inglês que cria material de ensi-
no via celular. Entre as vantagens do
aparelho está o fato de ele permitir
uma abordagem lúdica do ensino e
criar uma rede informal de comunica-
ção entre alunos e professores.

Text Box
Fonte: Veja, ano 38, n. 50, p. 84-85, 14 dez. 2005.



LULAR
Como descobriu o Instituto de Tecno-

logia de Massachusetts (MIT), o celular
também guarda um enorme potencial pa-
ra pesquisas de comportamento. Cem
alunos e funcionários do instituto recebe-
ram celulares "inteligentes", que regis-
tram as conversas e movimentações do
usuário e transferem as informações para
o laboratório. Com esses dados foi criado
um diário digital que permite prever, com
até 85% de acerto, certos padrões de
comportamento. Além disso, os pesqui-
sadores desenvolveram um software que
analisa as variações de voz numa conver-
sa. O programa pode aferir a irritação de
um falante e disparar conselhos como
"não seja tão estúpido!"'. Ou, medindo as
pausas de um bate-papo, avisar: "Seu in-
terlocutor não está prestando atenção". O
programa estará disponível para down-
load a partir do ano que vem.

Assim como é possível monitorar os
sinais vitais de uma pessoa com o celular,
em breve o aparelho poderá ser usado pa-
ra analisar o meio ambiente. O cientista
Richard Honicky, da Universidade da Ca-
lifórnia, em Berkeley, nos Estados Uni-
dos, está desenvolvendo um celular que
mede a taxa de poluição do ar. Segundo o
cientista, não é irreal imaginar que outras
medições — como a da qualidade da
água — também possam ser feitas com
um telefone. "'Os dados coletados seriam

enviados a uma central,
que divulgaria boletins na

internet", diz Honicky. O ce-
lular "ecológico" ainda deve de-

morar para chegar ao mercado. Mas
Honicky estima que, uma vez resolvidas
todas as charadas tecnológicas, um sensor
para poluentes aumentaria o custo de um
aparelho comum em apenas l dólar,  

EDUCAÇÃO
Centros de pesquisa desenvolvem jogos
e programas que ajudam no ensino de
disciplinas como matemática e línguas.
Escolas e empresas do Reino Unido já
testam a tecnologia
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