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Cresce uso de tablets
dentro da sala de aula
Motorola Mobility assinou acordo com colégio paulistano Dante Alighieri
para estimular o aprendizado dos estudantes com o auxílio do dispositivo
tentando entender esse mundo
novo. Não sabem se devem restringir o acesso a conteúdos ou
se deixar isso livre. É um aprendizado, mas é um caminho sem
volta”, afirma Arradi.
Outra dúvida é sobre quem deve comprar o tablet — se é o aluno, se é a escola ou se pode ser comodato. “Ainda vai se chegar a
uma conclusão, mas a questão é
que o próprio governo tem incentivado o uso dessa ferramenta.”
Esse novo direcionamento
da companhia se deu com a
criação da área de Enterprise,
que atende empresas de pequeno, médio e grande porte, nos
segmentos de educação, saúde,
farmácia, finanças e governos.
“Não é só oferecer o tablet, estamos aprendendo juntos. Se a
escola quer restringir conteúdo que não seja o pedagógico,
conseguimos fazer. Também estamos conversando com as editoras que fornecem conteúdo
pedagógico”, diz.
Foi nessas conversas que definiu-se a importância de criar
uma capa para a ferramenta que
conseguisse deixá-la em pé. Outra modificação foi criar teclados acoplados. “Uma coisa que
é muito importante e poucas
pessoas se lembram é se o wi-fi
da escola consegue comportar a
demanda dos tablets.” ■ N.F.
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Renato Arradi, gerente de
Produtos da Motorola Mobility,
diz que o tablet é a grande novidade como ferramenta da parte
de aprendizado. “Pode revolucionar, mas depende do treinamento dos professores e haver
conteúdo disponível. Só assim
os alunos podem ter diferencial
de aprendizado”, afirma.
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Entre as vantagens, está a
possibilidade de o aluno poder
sair da sala de aula sem perder o
foco no conteúdo e ainda poder
tirar fotos e compor músicas.
“Sem falar que os estudantes
não precisam mais carregar diversas apostilas: têm tudo dentro do tablet.”
O uso do tablet, porém, requer certos cuidados, como
com os conteúdos que podem
ser acessados pelos alunos. “Hoje já existem ferramentas para
evitar cada tipo de preocupação. Mas as escolas ainda estão
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Alunos têm a
possibilidade de
realizar atividades
diferentes, como
tirar fotos ou
compor músicas
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As aulas no quadro negro estão
com os dias contados. Segundo
estudo da Frost & Sullivan, realizado em escolas e universidades, os tablets já são adotados
por 27% dos entrevistados, enquanto 36% dizem que pretendem passar a usar essa ferramenta nos próximos dois anos. O estudo ainda mostra a necessidade
de gestão educacional para a utilização dos equipamentos e propõe que as instituições de ensino
utilizem diferentes tecnologias
para preparar melhor seus professores e alunos.
É neste contexto que o Colégio Dante Alighieri fez uma parceria com a Motorola Mobility,
uma empresa do Google. Os estudantes da 1ª série do Ensino
Médio assistem às aulas com o
dispositivo Motorola XOOM. O
objetivo é que os tablets funcionem como uma ferramenta
complementar e que isso auxilie os professores a melhorar os
resultados educacionais, aplicar novos conceitos pedagógicos, envolver os alunos e conseguir estimular o seu aprendizado. Depois de um projeto piloto realizado em 2011, com 100
unidades do tablet, mais 500
unidades da versão Wi-Fi do
XOOM acabam de chegar à escola, junto com o teclado Bluetooth da Motorola Mobility.

Arradi, da Motorola Mobility: treinamento de professores é imprescindível para o uso da tecnologia
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.

Análise genômica,
novo pilar da medicina
A medicina diagnóstica tem evoluído de maneira impressionante nos últimos 40 anos. O exemplo maior desta
mudança é a ressonância magnética, que desde 1974 (publicação de Lauterbur que lhe rendeu o Prêmio Nobel de
Medicina em 2003), tem ficado mais rápida, muito mais
barata e certamente mais precisa.
Desde 2008, com o desenvolvimento de novas tecnologias de sequenciamento de DNA, iniciamos uma nova era
da medicina diagnóstica. A primeira fase desta revolução
está acontecendo no diagnóstico de doenças genéticas
herdadas como surdez e autismo. Até recentemente os
mais de 100 genes que causam perda auditiva não eram
todos investigados, porque os testes genéticos convencionais são caros e demorados. Um sequenciamento completo do genoma permite que aumentemos a taxa de sucesso na identificação do gene causal da surdez de 30%
para 70%, por um preço menor que a bateria de testes
convencionais.
A próxima fase da revolução envolverá um grupo de
doenças com impacto econômico e prevalência populacional muito maiores: câncer. Tumores são formados
por células que, após sofrerem mutações, cresA análise genômica cem de maneira anômala e invadem tecidos adserá o grande
jacentes ou distantes.
agente de mudança Cada tumor tem o seu
padrão único de mutana medicina
ções e por isso a resposdiagnóstica nos
ta aos tratamentos é altapróximos anos.
mente heterogênea.
Com a análise genôO caminho é
mica, que já é realizada
promissor e nos
como pesquisa em dienche de esperança versos centros, poderemos em um futuro próde um futuro
ximo identificar as mumais saudável
tações específicas dos
tumores e personalizar
o seu tratamento. Conhecemos o tratamento específico para aproximadamente 30 genes envolvidos com câncer, mas há mais de 500
genes mutados em neoplasias. O número de pacientes
oncológicos que serão beneficiados da medicina personalizada crescerá rapidamente.
Infelizmente, a ressonância magnética não trouxe somente benefícios para os indivíduos e para a sociedade. Os
custos de saúde pública e privada cresceram imensamente nas últimas décadas, em grande parte pelo número de
exames diagnósticos de alta complexidade solicitados. Isso também ocorrerá com o sequenciamento de genomas.
Quando se faz uma ressonância, existe a possibilidade
de encontrarmos alterações não relacionadas à queixa do
paciente. Às vezes isto é benéfico, porém na maioria dos
casos estes achados não possuem signficado clínico algum. A investigação e o eventual tratamento destes achados sem relevância clínica são frequentemente longos,
custosos e no computo final, prejudiciais para o paciente.
Assim como na ressonância magnética, em uma análise genômica encontramos um grande número de alterações inócuas. Adicionalmente, a análise genômica não
serve para prever doenças comuns como diabetes ou hipertensão. Se a análise e a entrega do relatório genômico
não forem bem feitas serão repetidos os erros do passado
da ressonância.
A análise genômica será o grande agente de mudança
na medicina diagnóstica nos próximos anos. O caminho
é promissor, empolgante e nos enche de esperança de
um futuro mais saudável. Para isso se concretizar, devemos olhar para a história do diagnóstico por imagem e
não repetir os mesmos erros. ■

