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MEUS G ADGETS

Samsung leva telefone para o pulso
São Paulo

O relógio inteligente Samsung
Galaxy Gear, recém-lançado pela
gigante coreana dos eletrônicos,
é um aparelho cheio de truques e
novidades, mas suas limitações
mostram que essa nova categoria
de produtos ainda tem muito a
evoluir. É provável que você ain-
da tenha de esperar um ou dois
anos para comprar um modelo
que cumpra todas as promessas
desse tipo de dispositivo.

Para começar, o custo para
usar o Gear é alto: chega a quase
R$ 4,2 mil. O relógio custa R$ 1,3
mil — dinheiro suficiente para
comprar um smartphone de pri-
meira linha, como o Moto X, da
Motorola. Mas para funcionar, o
relógio requer o uso paralelo do
Galaxy Note 3, o smartphone da
Samsung que tem tela de 5,7 po-
legadas e custa R$ 2,9 mil sem
contrato com a operadora. A fa-
bricante já começou a liberar
atualizações de software para
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Relógio inteligente funciona
como celular, mas ainda tem
muitas limitações

tornar o Gear compatível com o
Galaxy S4, o Galaxy SIII e o Note
II, mas esse processo vai ocorrer
em etapas ao longo das próxi-
mas semanas.

De forma geral, o Gear avança
em vários aspectos com relação a
outros relógios inteligentes lan-
çados nos últimos dois anos. Com
detalhes em metal escovado, é vi-
sualmente mais atraente que
aparelhos como o Pebble e o
SmartWatch, da S o n y, que usam
muito plástico e parecem ter um
acabamento menos refinado. A
tela de 1,63 polegadas funciona
bem aos comandos de toque e o
software é simples de usar.

A bateria dura entre quatro e
cinco dias. Para recarregá-la, é pre-
ciso usar um carregador específico
que vem na caixa do aparelho,
uma espécie de base na qual o reló-
gio é inserido. Essa base também é
usada quando você liga o relógio
pela primeira vez: é preciso conec-
tar o Gear ao smartphone tocando
a base na parte de trás do aparelho.

Quando isso acontece, é baixado
um aplicativo batizado de “Gear
Manager ”, que serve para configu-
rar e gerenciar o relógio. Se esse
processo não ocorrer automatica-
mente, é preciso desligar e ligar o
smartphone e tentar de novo.

De maneira geral, os relógios in-
teligentes funcionam como uma
extensão do smartphone. Isso sig-
nifica que o aparelho tem suas fun-
cionalidades limitadas quando es-
tá a uma distância superior a 10
metros (o limite das conexões sem
fio de tecnologia Bluetooth) do ce-
lular. Dentro desse limite, é possí-
vel ver notificações de mensagens
recebidas, controlar as músicas
que estão tocando no momento e
acessar aplicativos.

Para os fãs do detetive Dick
Tracy, o Gear realiza um sonho
antigo: carregar no pulso um co-
municador como o que o herói
usava para solucionar crimes.
Com dois microfones e um al-
to-falante, o relógio da Samsung
pode ser usado como um telefo-

ne. Com ele, dá para receber e fa-
zer ligações. O problema é que
em ambientes mais barulhentos
é preciso levar o pulso ao ouvido
e aproximá-lo da boca para se co-
municar com alguém. São movi-
mentos pouco confortáveis, que
podem atrair olhares de quem
está por perto e causar um certo
constrangimento ao usuário.

Outro recurso que parece saído
do mundo da ficção é a câmera de
1,9 megapixel embutida no reló-
gio. Basta tocar na tela, ou dizer
“s o r r i a” (quando o recurso de co-
mando de voz está habilitado), pa-
ra tirar suas fotos. Só não dá para
fazer isso em total sigilo porque o
obturador faz um barulho caracte-
rístico de máquina fotográfica,
que não pode ser desligado.

A principal falha do Gear é que
ele não permite visualizar mensa-
gens recebidas. Ele só alerta sobre
a chegada e um e-mail ou mensa-
gem no Fa c e b o o k . Mas essa é uma
das funções que certamente se-
rão melhoradas no futuro. (GB)

T EC N Ó P O L IS

Os novos critérios do ensino digital
Conteúdo passa a determinar parafernália eletrônica. Por Gustavo Brigattoe João Luiz Rosa, de São Paulo

Alguns anos atrás, quando os
especialistas começaram a estu-
dar o impacto dos meios digitais
na educação, a expectativa era a
de que a sala de aula do futuro
lembraria muito um filme de fic-
ção científica. Telas de alta resolu-
ção substituiriam o quadro negro,
e no lugar dos cadernos os alunos
usariam computadores portáteis.
Alguns previam que os alunos di-
gitariam diretamente na superfí-
cie de suas carteiras escolares, que
contariam com teclados projeta-
dos e sensíveis ao toque.

Parte desses dispositivos passou
a ocupar espaço nas escolas, como
as lousas digitais, mas a opinião de
educadores e fornecedores de tec-
nologia especializada, hoje, é mui-
to diferente. Em vez de pacotes fe-
chados para automatizar a sala de
aula, eles recomendam a criação
de sistemas sob medida para aten-
der às necessidades pedagógicas
de cada escola. A posição é que a
parafernália tecnológica pode ser
útil, mas não tem vida autônoma.
É o velho e bom conteúdo que defi-
ne a tecnologia, e não o contrário.

“A tecnologia não vai melhorar a
qualidade do ensino; ela ajuda na
melhoria de processos. Qualidade
é outra coisa”, diz Ricardo Santos,
gerente regional da área de educa-
ção da C i s c o, fabricante americana
de equipamentos de rede, para o
Brasil e a América Latina.

Santos compara o aparato tec-
nológico recente com a evolução
da caneta. Os modelos tinteiro per-
deram espaço no dia a dia porque
exigiam cuidados especiais. Foram
substituídos pelas esferográficas,
muito mais fáceis de usar. “Mas is-
so não significa que as pessoas pas-
saram a aprender mais com essa
t r a n s i ç ã o”, compara o executivo.

Com a explosão de vendas dos
dispositivos móveis — como ta-
blets e smartphones — a sala de au-
la também passou a compartilhar
o papel de centro de aprendizado
por excelência com outros locais,
como a própria casa do usuário.
Hoje, professores de idiomas, en-
tre outras disciplinas, marcam au-
las com seus alunos em espaços
abertos como parques e cafeterias,
onde podem ensinar com base em
ações do cotidiano, sem perder de
vista os recursos didáticos, acessí-
veis por meio de equipamentos
móveis. “O educador tem de usar
tudo como espaço de desenvolvi-
m e n t o”, afirma Santos, da Cisco.

Grupos de ensino de porte
maior, ou destinados a uma fatia
da população que pode pagar
mais, têm investido para criar divi-
sões internas de educação digital
que se assemelham aos departa-
mentos de tecnologia das empre-
sas. A atribuição desses grupos não
é só comprar tecnologia, mas
adaptar os recursos disponíveis à
proposta pedagógica da escola.

Em tese, se poderia criar um
fosso digital entre os grupos que
podem investir em tecnologia e
os que não têm recursos suficien-
tes para isso. Esse potencial des-
compasso, no entanto, está sendo
alvo de várias iniciativas. Como
ocorreu no ambiente empresa-
rial, onde surgiram iniciativas de
software livre — que pode ser co-
piado e usado sem pagamento de
royalties — existem ações de de-
senvolvimento de conteúdo edu-
cacional digital, cujo uso tam-
bém é gratuito. São os chamados
recursos educacionais abertos,
diz Gabriela Dias, especialista na
área de educação. Em inglês, eles
são conhecidos como Open Edu-
cational Resources ou OER.

Uma das iniciativas de OER
mais importantes vem do Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), uma das mais respeitadas
instituições de ensino superior
dos Estados Unidos. Chamado de

OpenCourseWare, o sistema foi
anunciado em 2002 e oferece
mais de 2 mil cursos gratuitos.

A área educacional tem atraído
as próprias companhias de tec-
nologia. A Apple oferece o iTunes
U, uma espécie de universidade
digital, que pode ser acessada por
meio um aplicativo. Uma vez co-
nectado, o usuário tem acesso a
cursos com apostilas, questioná-
rios, vídeos, música etc. Outra ini-
ciativa é da Samsung, que criou o
Learning Hub. Em ambas, há con-
teúdo gratuito e pago.

Para muitas empresas de tec-
nologia, a educação representa
uma frente de negócios pouco
explorada, que ganha força à
medida que mais escolas — in -
cluindo as redes públicas — pas -
sam a equipar seus alunos com
dispositivos móveis.

Mas os recursos de tecnologia
e a preparação dos alunos não
são os únicos requisitos para a

educação avançar na era digital.
É preciso também preocupar-se
com a formação dos professores,
afirma Gabriela Dias. No Brasil,
algumas universidades têm tra-
balhado fortemente para enten-
der o fenômeno digital e conver-
tê-lo em ferramentas de ensino,
mas esse conhecimento ainda es-
tá muito preso ao mundo acadê-
mico, sem a interação necessária
com as escolas, diz a especialista.

Uma das maneiras de dissemi-
nar o conhecimento, no entanto,
é usar a própria tecnologia. A Se-
cretaria de Educação do Estado
de São Paulo conseguiu atender
5,3 mil escolas e 230 mil profes-
sores por meio de um sistema de
treinamento a distância, um nú-
mero que seria impossível de
atingir pelo meio tradicional no
mesmo espaço de tempo, afirma
Santos, da Cisco.

‘J e i t ã o’de
jogo para
prender a
ate n ç ã o
De São Paulo

Smartphones e tablets torna-
ram-se presença obrigatória na vi-
da da maioria das pessoas e, por
conta disso, também têm se torna-
do ferramentas de ensino cada vez
mais procuradas. Das aulas de in-
glês e mandarim à organização da
lição de casa, é possível achar mi-
lhares de aplicativos que ensinam
de forma interativa, sem abrir mão
dos princípios didáticos. E com a
vantagem de que podem ser aces-
sados a qualquer momento.

Todas as lojas de aplicativos têm
categorias específicas para progra-
mas na área de educação. A maior
parte deles se concentra nas aulas
de idiomas e no apoio à educação
de crianças. Mas existem ferra-
mentas que ajudam a aprender
mais rápido outras disciplinas. É o
caso do Calculus Course Assistant,
um aplicativo que facilita a vida de
quem tem aulas de cálculo, com
guias passo a passo para a resolu-
ção de problemas.

Para quem já se cansou de ou-
vir os filhos dizendo que esque-
ceram de fazer a tarefa de casa,
aplicativos como o FingerOn
Studies podem ser muito úteis.
Eles funcionam como organiza-
dores das atividades escolares. É
possível montar grades de horá-
rios, acompanhar a evolução de
notas e registrar quanto tempo
está sendo dedicado ao estudo
de cada disciplina.

Uma estratégia bastante usada
pelos aplicativos educacionais é o
transformar o aprendizado em
um jogo. Cada lição representa
uma tarefa e sua conclusão ga-
rante pontos. Os créditos acumu-
lados indicam a evolução de
quem está estudando e servem de
referência para comparar o de-
sempenho com o de outras pes-
soas. É possível até criar competi-
ções entre os usuários. A “gamefi -
c a ç ã o”, como é conhecido esse re-
curso, serve como estímulo para
que o estudante não abandone as
lições. É assim, por exemplo, que
o Duolingo tenta manter o inte-
resse de quem baixa seu aplicati-
vo de ensino de idiomas. (GB)

Aprenda onde estiver
Com didática e interatividade, aplicativos para smartphones e tablets auxiliam no aprendizado

O Corpo (iPhone)
US$ 2,99 – Guia 
interativo do 
corpo humano

Duolingo (iPhone)
Grátis – Para 
quem quer 
aprender inglês

Samsung 
(Android) – Loja
com conteúdos 
gratuitos e pagos

ABC do Bita 
(Android) – 
Abecedário 
interativo. R$ 2,25

Calculus Courfe 
Assistent (Android) – 
R$ 9,06 - Ajuda para 
aprender Cálculo

FingerOn 
(Windows Phone) 
– Organize seus 
estudos. R$ 4,99
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D8.
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