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PAGAMENTO MÓVELUNIVERSO DOS APLICATIVOS
Square transforma iPad
em caixa registradora

A BlackBerry quer levar seu
sistema de mensagens instan-
tâneas BBM para um público
maior do que os usuários dos
seus celulares. O serviço será
lançado para Android e iOS
no terceiro trimestre deste
ano. Terá de enfrentar nomes
como WhatsApp e Viber, que
hoje dominam a área.

●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

BBM será lançado
para iOS e Android
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Vida digital

FBI realiza ação contra
site de moeda digital

BITCOIN

Blog do ‘Link’ estreia série especial com
100 aplicativos para facilitar sua vida

Murilo Roncolato
ESPECIAL PARA O ESTADO

C larisse é a pior progra-
madora que conhece.
A professora do De-

partamento de Informática
da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), Ph.D. em Lin-
guística e especialista em en-
genharia semiótica, recorre a
manuais básicos de lingua-
gem Java para programar coi-
sas simples. Ainda assim, Cla-
risse Sieckenius de Souza é a
responsável por um projeto
que pretende alfabetizar
“ c o m p u t a c i o n a l m e n t e ”
crianças e jovens de escolas
cariocas.

Desde 2010, Clarisse e
uma equipe de dez pesquisa-
dores aplicam uma versão
brasileira de um projeto nor-
te-americano em que os alu-
nos aprendem a usar o “racio-
cínio computacional”, com
base em exercícios de lógica
e algoritmos, para progra-
mar jogos e simuladores.

Um exemplo é um game
no qual o objetivo é fazer um
sapo atravessar um riacho
cheio de troncos ou uma es-
trada movimentada. Cum-

prir os objetivos como jogador
talvez seja uma tarefa simples;
mas construí-los não é tão fácil
assim.

O projeto chama-se Scalable
Game Design e foi criado pelo
professor Alexander Repen-
ning, da Universidade do Colo-
rado (EUA).

“O ponto é que todos preci-
sam poder criar o que tiverem
na cabeça. Há uma grande mu-
dança entre ser produtor e con-
sumidor de tecnologia, e isso
tem de começar na escola”, afir-
ma a professora.

Público-alvo. Nesses três anos
de atividade, o grupo de Claris-
se trabalhou com cerca de 70
alunos do ensino fundamental
e médio de três escolas no Rio
de Janeiro: o Colégio Universi-
tário Geraldo Reis (público), a
Escola Nova e a Escola America-
na (ambas particulares. A últi-
ma, por conta das suas raízes
nos Estados Unidos, virou uma
embaixada da comunidade bra-
sileira do projeto).

Para ela, é com o domínio da
linguagem de programação que
as pessoas conseguem se ex-
pressar melhor no ambiente
computacional e online, o que é
fundamental para se ter “parti-
cipação social plena”, explica.

“A internet se tornou palco so-
cial e político. Tão importante
quanto saber falar por si, para
que ninguém fale por você, é sa-
ber programar por si, para não
ser programado.”

Interação. Recentemente, a
professora foi nomeada para a
Academia de Interação Ho-
mem-Computador(CHI Acade-
my) em uma cerimônia em Pa-
ris, tornando-se a primeira da
América Latina a integrar a asso-

ciação composta por 90 mem-
bros do mundo inteiro.

Com formação em Letras, ela
se dedica a estudar desde o fim
da década de 1980 a interação
entre máquinas e seres huma-
nos a partir da semiótica. “Co-
mo fazer um software falar com
seus usuários através de interfa-
ces inteligíveis?” se tornou sua
obsessão.

“O design da experiência do
usuário é objeto de comunica-
ção entre o homem e o computa-
dor, e a semiótica pode ajudar a
estruturar esses meios para que
o usuário não sinta tropeços.”

Nos últimos dez anos, Claris-
se direcionou seu trabalho em
busca do que chama de Santo
Graal na sua área: como fazer
uma pessoa desenvolver um
software com uma linguagem
que seja fácil para ela, uma lin-
guagem própria?

É nesse sentido que se encai-

xa o seu projeto de levar o ensi-
no da programação para a grade
curricular das escolas. Clarisse
pretende expandir o número de
instituições com as quais traba-
lha, até conseguir entender o
melhor método e desenvolver
um programa de código livre,
mais adequado à proposta – o
software usado é proprietário.

Consciência. Mais do que ensi-
nar linguagem computacional,
a “alfabetização” busca educar
os alunos sobre como funciona
o ambiente virtual e como se in-
serir nele. “A gente acaba crian-
do um valor emocional achan-
do que nossa vida é aquilo ali
(na internet)”, diz a professora.
“Precisamos inserir na mentali-
dade dos pequenos a noção de
que eles estão interagindo com
softwares que representam pes-
soas, ideais e propostas so-
ciais.”

A importância de ensinar
isso às crianças é não perpe-
tuar uma ideia de que os usuá-
rios de softwares e aplica-
ções online são meros consu-
midores, enquanto um pe-
queno e seleto grupo são os
produtores. Para ela, o resul-
tado seria uma retração do
número de profissionais em
tecnologia.

A saída, opina Clarisse, é
democratizar a produção da
tecnologia. Em um futuro
não muito distante, ela prevê
que, embora certo tipo de
conteúdo continue a ser pro-
duzido por grandes empre-
sas, haverá tecnologias pró-
prias, criadas por pessoas
que queiram satisfazer suas
necessidades. “A gente não
pode ser refém do produto
oficial, temos de ensinar a so-
ciedade a fazer as suas pro-
postas tecnológicas.”

A empresa de pagamentos mó-
veis Square anunciou um no-
vo modelo do seu hardware
com sistema para o iPad. Com
ele, o tablet da Apple é trans-
formado em uma caixa regis-
tradora. O foco no aparelho se
deve ao fato de 50% das tran-
sações no Square serem feitas
por meio do iPad.

Imagine-se em 1958, falando da no-
víssima TV em preto e branco da
Philco, com seu móvel de madei-

ra, antena enorme e recepção chuvis-
cada da TV Tupi. Quando falamos de
impressão 3D em 2013, estamos nesse
mesmo patamar.

As promessas de imprimir tênis, pe-
ças automotivas ou comida ainda es-
tão bastante longe de chegar ao usuá-
rio comum. As impressoras disponí-
veis se limitam a produzir pequenos
objetos de plástico.

A boa notícia é que os preços come-
çam a baixar e há mais opções de im-
pressoras. Recentemente, a Staples,
maior rede de lojas de material de es-
critório, começou a vender uma des-
sas máquinas, a The Cube, da 3D Sys-
tems, por US$ 1.299,99 (R$ 2,6 mil).

É o mesmo equipamento que a Rob-
tec lançou no Brasil em abril. Aqui, ela
vai custar R$ 6.690, mais que o dobro

do preço americano, mas ainda assim
“acessível” para o mercado local.

A Cube vem com alguns desenhos
prontos para impressão em plástico
PLA. Um deles é uma peça de Lego
que, no teste do Link, demorou 40 mi-
nutos para ficar pronta. O resultado
deixou a desejar, com rebarbas, acaba-
mento grosseiro e impossibilidade de
se encaixar uma peça real de Lego.

É necessário um pen drive ou uma
rede Wi-Fi para carregar outros dese-
nhos (ela não se conecta por cabo).
Os arquivos têm de estar no formato
.cube, e o tamanho dos objetos não
pode ser maior do que a área de im-
pressão. Um software – que vem com
o aparelho – pode converter outros
formatos de desenho para o .cube.

A Cube tem serventia no ambiente
profissional (modelos de peças, de-
sign), mas para o cidadão comum é
um item caro e de pouca utilidade.

50 bilhões
de aplicativos foram baixados na
App Store desde o lançamento
da loja da Apple em 2008. A mar-
ca foi atingida na quinta-feira,
disse a empresa.

800
apps por segundo são baixados
no sistema da Apple. Os núme-
ros excluem downloads de apps
pela segunda vez e atualizações.

850 mil
programas para iPhone, iPads e
iPod Touch estão disponíveis na
loja; 350 mil deles para iPad.

● Marca

Alice. Ensina programação
em um ambiente 3D. Gratuito

Scratch. Incentiva crianças
a criar jogos. Gratuito.

Codecademy. Site ensina
linguagens como Python.

A partir de hoje, e pelos próxi-
mos dez dias, o blog Universo
dos Aplicativos, do Link, inicia
uma série especial com o tema
“100 aplicativos para facilitar
sua vida”, indicados para smart-
phones e tablets com os siste-
mas iOS, da Apple, e Android.

A cada dia, o blog feito pelo
jornalista Daniel Gonzales tra-
rá análises e comentários de
dez aplicativos, divididos em ca-
tegorias como produtividade,
apps para escritório, de saúde,
finanças, entretenimento, etc.

Hoje, a série aborda progra-
mas de produtividade. Há dicas

sobre listas de tarefas inteligen-
tes, gravador de voz e lembre-
tes, programas para fazer listas
de compras, assistente pessoal,
para registrar ideias e projetos e
outros. São aplicativos tanto
gratuitos quanto pagos.

Os apps apresentados na sé-
rie sairão da categoria dos con-
vencionais. Serão aplicativos re-
cém-lançados ou recém-atuali-
zados, pouco conhecidos ou
que são alternativas aos mais co-
nhecidos, como Instagram,
Flipboard, Skype, Evernote.

Veja em: http://blogs.estadao.
com.br/daniel-gonzales.

Feed

O FBI confiscou fundos do
site Mt.Gox, que funcionava
como câmbio para a moeda
virtual Bitcoin. É a primeira
vez que o governo norte-ame-
ricano age contra o polêmico
sistema monetário online.

O governo dos EUA vem
cogitando intervir na moeda
digital desde 2011, quando co-
meçaram a aparecer denún-
cias de que o sistema estaria
sendo usado no comércio de
drogas ilegais e em lavagem
de dinheiro.

O Mt.Gox não tinha se regis-
trado junto ao Tesouro ameri-
cano, o que é contra a lei.
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REPRODUÇÃO DIVULGAÇÃO

Impressora 3D (ainda) não é para ter em casa

● Começa o desenho
O bico extrusor da Cube aplica a
primeira camada de plástico PLA

● Algumas camadas depois
Pacientemente, a máquina repete o
mesmo traçado várias vezes

● Democratização
“A gente não pode ficar
refém do produto oficial;
temos de ensinar a
sociedade a fazer as suas
propostas tecnológicas”

Clarisse Siecknius de Souza
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Papel invertido. Clarisse de Souza defende que usuário também deve produzir tecnologia

● Resultado
Cerca de 40 minutos depois, a peça
de plástico duro fica pronta

LINGUAGEM
DE PC AGORA
É MATÉRIA
ESCOLAR
Conhecimento de programação ajuda expressão
no meio digital, afirma professora da PUC-Rio
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Text Box
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