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a herança que a natureza nos legou é
bastante generosa. Podemos contar
com um hardware de cerca de 100
bilhões de neurônios: o cérebro. Hoje,
temos condições de acrescentar a ele

mais memória, mais capacidade de cálculo, novos
programas e funções. Dessas expansões possíveis,
as principais são o computador e o smartphone.
Eles nos acompanham em todos os cantos: torna-
ram-se parte da nossa "mente expandida".

"Nossa mente não se limita àquilo que o cérebro
faz, mas torna-se aquilo que o cérebro é capaz de
fazer graças a contribuições externas, incluídas
aquelas que nos chegam através da tecnologia,
como o computador e o smartphone", explica Andy
Clark, professor de filosofia da Universidade de
Edimburgo, na Grã-Bretanha, um teórico contem-
porâneo da mente expandida.

"Da mesma forma que o papel e a caneta, os
instrumentos eletrônicos são recursos que servem
às exigências do nosso cérebro", diz Clark. "Pode-
se pensar neles como placas que se colocam nos
slots (as fendas com contatos elétricos presentes
na placa-mãe nas quais são encaixadas placas de
memória, de vídeo, etc.) de um computador: eles
expandem e alteram as nossas capacidades de
armazenar e gerir as informações." Clark dá o
exemplo de João e Maria. Ambos querem visitar
uma exposição num museu: Maria se recorda da
rua, João controla o endereço e o percurso que ti-

nha anotado num inseparável caderninho. E ambos
chegam com facilidade ao local. Segundo Clark, a
memória biológica de Maria e a "extensão" de João
são, no fundo, a mesma coisa.

Com os aparelhos existentes hoje, que nos per-
mitem a conexão com a internet em toda a parte e
o desenvolvimento de várias funções, as possibilida-
des de expansão da mente são cada vez maiores.

Como ressalta David Chalmers, da Universidade
Nacional Australiana, de Camberra (que elaborou
com Clark a teoria da mente expandida), o iPhone
já desempenha hoje algumas funções essenciais
da mente: substitui parte da memória, fornecendo
endereços e dados; faz todos os cálculos; conserva
na memo desejos e pensamentos, como os nossos
pratos preferidos; serve para fazer planos para os
meses que virão, com o uso do calendário; pode
fornecer o argumento definitivo nas discussões, ao
possibilitar a qualquer momento o acesso a infor-
mações na rede; permite inclusive sonhar com os
olhos abertos contemplando imagens... Ele se tor-
na, assim, uma verdadeira "extensão cognitiva".

Podemos carregar sempre conosco telefones
celulares ou PCs em miniatura que contêm todas
as informações de que precisamos e executam
funções que outrora fazíamos nós mesmos: basta
pensar na busca de ruas e itinerários com o uso
do GPS. Hoje, manipulamos esses aparelhos por
meio da tecnologia touchscreen (toque no moni-
tor); amanhã, eles serão acionados simplesmente
com ordens vocais.
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A State's Files Put Doctors
To Drug Mahers on

Os livros
impressos
acabarão no lixo,
substituídos pelos
e-books (livros
eletrônicos)? Uma
nova versão do
Kindle, da Amazon,
já possui 1.500 livros
digitalizados. No
mundo todo, vários
jornais e revistas já
apresentam suas
versões digitais e
algumas publicações
não existem mais em
versão papel.

Hoje, esses instrumentos requerem uma re-
lação táctil, na qual usamos as mãos e os dedos
para mover objetos sobre a tela e navegar na
web. Mas logo serão criados aparelhos que nos
permitirão encontrar um endereço, uma notícia
em tempo real ou qualquer outra informação
simplesmente pronunciando uma palavra, sem ter
de escrever nada em nosso PC-celular. Já estão
sendo realizadas experiências de monitoração da
atividade cerebral e de conexão entre cérebro e
computador para realizar ações como a redação de
e-mails ou para controlar a movimentação de ro-
bôs. A pesquisa com materiais poderá conduzir a
novas substâncias biocompatíveis, capazes de ser
inseridas nos tecidos nervosos. A criação desses
materiais tornará possível, em teoria, inclusive o
desenvolvimento futuro de entradas USB direta-
mente conectadas ao cérebro, uma "porta" pela
qual poderemos descarregar memórias.

Chegamos assim aos tempos de 1984, o célebre
romance futurista de George Orwell, no qual os
homens são controlados pelas máquinas? Os espe-
cialistas são bem mais otimistas. O que dispomos
hoje certamente facilita nossa vida. "Oferece-nos
a possibilidade de armazenarmos informações ou
de podermos contar com funções que não possuí-
mos, aliviando um pouco a 'pressão' sobre nosso
cérebro", avalia Clark.

Mas tudo isso não acarreta para nós alguma
perda, por exemplo, da capacidade de fazer con-
tas sem necessidade de uma calculadora? "É o

preço da mudança: algumas capacidades tornam-
se menos importantes e, assim sendo, decaem",
explica Clark.

Mas não apenas. Hoje, dispomos de uma enor-
me possibilidade de acesso ao conhecimento. Na
internet podemos encontrar, por exemplo, aquela
citação de Cícero que não lembramos, consultar
enciclopédias online, encontrar a resposta para
uma curiosidade, etc. Chegamos à "era do acesso":
podemos obter informações sempre e em qualquer
lugar", explica David Nicholas, diretor do Depar-
tamento de Estudos sobre a Informação, da Uni-
versity College, de Londres. "Isso fará aumentar a
procura de informações na rede, com buscas que
as pessoas podem fazer sozinhas."

Além disso, estudos mostram que nosso com-
portamento está se adaptando rapidamente às
novas necessidades. Como? Nicholas e sua equi-
pe estudaram como são feitas as buscas online,
analisando o comportamento dos estudantes nos
portais de pesquisa de artigos e textos, em e-
books e outras fontes de informação. "Quem pes-
quisa na rede manifesta um comportamento que
chamamos de 'leitura em bocadinhos': dá apenas
uma olhada na página, em vez de ler realmente o
seu conteúdo. Quer que a pesquisa seja rápida,
gasta poucos segundos para ver uma página e
poucos minutos para um site inteiro, e isso é mui-
to pouco para que a leitura seja possível. Quanto
mais curto for o texto, mais possibilidade ele tem
de ser lido", diz Nicholas. Um artigo online não
costuma ser examinado por mais de dois minutos;
se é mais longo, é descarregado (download) e
salvo, mesmo que possivelmente também não
seja lido depois. "Quem navega na internet está
se tornando muito mais um observador do que

Onde buscar
Os próximos mecanismos de busca
poderão trabalhar a partir de sons,
imagens, vídeos, etc.

BUSCA DIRECIONADA
Midomi: buscador musical; TinEye: busca
fotografias, identificando a imagem;
Yovisto: para vídeos educativos.

BUSCA CONTÍNUA
Hoje podemos estar conectados de forma
permanente e ter acesso a todas as
informações da rede.
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um leitor, considerando-se também que se tornam
cada vez mais populares as pesquisas por ima-
gens. O pesquisador se entrega ao Google, que
sempre oferece novas escolhas; dificilmente ele
retornará a um site", sublinha Nicholas.

Como são geridos os vários resultados obtidos
para cada busca? "Em média são examinadas
apenas de uma a três páginas dentre as milhares
disponíveis", afirma Nicholas. "A massa de infor-
mações é enorme, fazendo com que as pessoas
freqüentemente parem naquilo que primeiro salta
aos seus olhos, preocupando-se mais com a veloci-
dade do que com a qualidade das informações. A
conseqüência disso é a queda do nível da pesquisa
e de compreensão do assunto."

Uma capacidade fundamental é a de fazer
corretamente as pesquisas na web e de avaliar a
confiabilidade das informações obtidas. É preciso
aprender, por exemplo, a consultar os sites ofi-
ciais e mais confiáveis, bem como saber se mover
no universo dos blogs, muitos dos quais se torna-
ram fontes de informações influentes e populares
(um exemplo disso é o site de notícias e comen-
tários norte-americano The Huffington Post -
www.huffingtonpost.com -, que reúne blogs de

estudiosos, políticos, ce-
lebridades e é considera-
do o blog mais poderoso
do mundo, com 8,9 mi-
lhões de visitantes em
fevereiro último).

Os mais cotados
O que buscamos na internet? Política,
esporte, sexo, as orações mais famosas?
Um estudo do Google sobre as palavras
mais procuradas é chamado de Zeitgeist
(espírito da época). Ele revela o que atraiu
a atenção das pessoas e o que elas estão
buscando. Em 2008, por exemplo, o
Zeitgeist revelou que o primeiro lugar entre
as dez buscas em ascensão (ou seja, cuja
popularidade aumentou em relação ao ano
anterior) ficou com Sarah Palin, candidata
republicana a vice-presidente nas últimas
eleições norte-americanas, vencidas por
Barack Obama (6° lugar), seguida por
eventos como a Olimpíada de Pequim e o
Facebook, fenômeno entre os sites atuais.

Adeus, mapas de ruas.
Chegou o GPS. Inclusive

inserido num relógio
de pulso, como o W200,

criado pela Glacier
Computer.

Um desenvolvimento possível?
Portas USB diretamente conectadas ao cérebro.
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HOJE NOS PREOCUPAMOS MAIS
COM A VELOCIDADE DO QUE COM A
QUALIDADE DA BUSCA. É NECESSÁRIO
APRIMORAR O SENSO CRÍTICO

Você será um livro aberto
Encontramos uma pessoa. Sobre ela, vemos projetadas
informações que lhe dizem respeito: nome, empresa onde
trabalha, blog, etc. Seguramos um produto e aparece tudo
aquilo que precisamos saber sobre ele. Tomamos um livro,
e aparecem as críticas e apreciações que outros leitores
fizeram a respeito dele.
É o projeto Sixth Sense, do Media Lab do Massachusetts
Institute of Technology (o prestigioso MIT, dos EUA):
um "sexto sentido" que nos fornece informações de
maneira natural (a partir do celular ou da rede) sobre
aquilo que temos diante de nós, como são capazes de
fazer os nossos sentidos. Com webcam e miniprojetores,
o sistema transforma qualquer superfície em tela,
reconhece a imagem diante de si e releva a posição
dos dedos, usados como mouse. Dessa forma, as
informações do celular são projetadas sobre a mão.

Para se encontrar aquilo que necessitamos são
fundamentais os mecanismos de busca, que estão
evoluindo rapidamente a fim de se adaptar aos no-
vos conteúdos da Rede: vídeo, fotografia, música.
Novos mecanismos de busca especializados sur-
gem praticamente todos os dias. Há mecanismos
como o Midomi (www.midomi.com) que permitem

localizar um trecho de
música partindo-se do
motivo central, inclusive
entoado a bocca chiusa
(boca fechada). Existem
também mecanismos de

busca focalizados em imagens, para se encontrar
fotografias sobre o mesmo tema ou sobre temas
análogos em termos de cor e características
gráficas, corno é o caso do site www.tiltomo.com,
ou localizar em qual página da web aparece uma
foto "submetida" ao mecanismo, como o site www.
tineye.com. Ou então sites dedicados a vídeos,
como www.clipta.com ou www.yovisto.com.

Na Europa, o Projeto Pharos (http://www.pharos-
audiovisual-search.eu) trabalha ativamente na cria-

ção de um mecanismo de
busca de última geração.
"O objetivo do Pharos é
criar um mecanismo que
reúna e integre todas es-
sas funções e possibilite

encontrar aquilo que buscamos a partir de qual-
quer input - textual, sonoro, por meio de imagens,
vídeos, etc.", explica Piero Fraternali, um dos
engenheiros que militam no projeto. O acesso à in-
formação se tornará mais fácil, com pesquisas mais
precisas. "Estão sendo estudadas soluções para dar
ao pesquisador um papel ativo na pilotagem das
respostas que procura", diz Fraternali.

Chegaremos assim a sistemas como o Wolfram
Alpha (http://wivw.wolframalpha.com), uma nova
ferramenta que promete desbancar o Google,
capaz de entender perguntas formuladas com
uma linguagem comum ("Qual é a altura do Mon-

te Everest?") e dar respostas precisas,
acessando bancos de dados confiáveis.
Transformações que já estão mudando, e
mudarão ainda mais, o nosso modo de ler,
recordar e encontrar informações. •
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