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EDITORIAL
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MERCADO DE TRABALHO

Os cursos técnicos mais procurados
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CIBERBULLYING
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Cérebro em um microchip !
De acordo com o avanço

doenças neurodegenerativas,

desenvolvimento de fármacos para

tecnológico, a sociedade em que

como Alzheimer e Parkinson. O

doenças neurode-generativas e

vivemos se encontra cada vez

neurochip contém um “suporte de

distúrbios neuropsicológicos”, diz o

mais manipulada pela tecnologia

vida” para as células neurais. Uma

Dr. Nawud Syed, coordenador da

que nos atinge tanto direta como

vez que inserido o chip, as células

pesquisa. Com o novo dispositivo,

indiretamente por todos os lados

crescem, multiplicam-se e são

grandes redes de células podem ser

que podemos ser cercados.

mantidas vivas, podendo ser

colocadas nos neurochips e

De acordo com a notícia lançada

monitoradas durante várias

observadas em detalhe, permitindo

nos jornais no começo do mês

semanas.

a análise de vários circuitos

agosto, podemos perceber até

O chip tem resolução suficiente

cerebrais.”

onde a tecnologia pode avançar.

para monitorar o “diálogo” químico e

De acordo com o texto apresentado,

Cientistas da Universidade de

elétrico entre as células neurais em

nós podemos perceber que a ciência

C a l g a r y,

Canadá,

cultura. Outros chips já haviam sido

e tecnologia andam juntos com o

desenvolveram um Neurochip

lançados, porém era como se

intuito de proporcionar melhores

capaz de monitorar a atividade de

estivéssemos vendo as pessoas

condições de vida à humanidade,

células cerebrais com uma

conversarem á distância – “agora

mesmo sendo contra alguns

resolução nunca alcançada

podemos ouvir o que cada uma diz”.

princípios que a sociedade não

antes.

os

“Este avanço técnico significa que

apoia, mas nós vemos que, a cada

pesquisadores, o neurochip de

podemos acompanhar mudanças

dia,

silício é mais simples de usar, o

sutis na atividade cerebral ao nível

funciona a mente humana, um

que ajudará muito no enten-

dos canais iônicos e dos potenciais

mistério que desperta a curiosidade

dimento de como as células

sinápticos, que são também os

de todos nós e de muitos, a

cerebrais trabalham em

alvos mais adequados para

inteligência.

no

Segundo

o

tentamos descobrir como

condições normais, além de
permitir pesquisas que buscam
tratamentos para
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Escolas Técnicas:
Maiores oportunidades para todos
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ALUNOS DOS 1ºs INFORMÁTICA E QUÍMICA PARTICIPAM
DE CÍRCULO DA LEITURA
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.”
Mário Quintana
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DIÁRIO DE BORDO
São Raimundo Nonato-Piauí, 20 e 21 de agosto de 2010.
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TECNOLOGIA:
UMA PODEROSA ALIADA DA CIÊNCIA
A clonagem é um dos grandes pontos
que unem a ciência e a tecnologia. Não é de
hoje que a ciência usa a clonagem em suas
experiências de salvação. A primeira
clonagem realizada foi a da ovelha Dolly,
outras clonagens também foram realizadas
como o rebanho de gêmeos, em que foram
clonados oito bezerros, a partir de uma vaca
campeã.
Embora quatro delas tenham morrido
logo após o nascimento, a equipe que
realizou o procedimento afirma que as
mortes não tiveram relação com a mutação
genética. As causas seriam por asfixia pela
substância amniótica, traumas do parto e
pneumonia.
Mesmo que o projeto tenha que
melhorar, os resultados são animadores,
graças ao alto grau de eficiência que, ao
longo dos anos, vai-se aprimorando, pois,
dos oito embriões implantados, oito se
desenvoveram, chegando até o nascimento.
Para que a pequena Dolly nascesse no dia
05 de julho de 1996, clonada geneticamente
a partir da ovelha Bellinda, foram
exatamente vinte e nove
embriões
implantados. Outros animais
clonados
foram pandas na China, na tentativa de
salvar
espécies em
extinção, por ser
um a-nimal de difícil reprodução. Já na
busca de salvar espécies exóticas a partir
da
clonagem,
cientistas
foram
convocados na Austrália para fazer uma
experiência bastante arriscada de clonagem a partir de um feto preservado em
formol do tigre da Tasmânia, que está
extinto há mais de 60 anos. Outra espécie
lonada e em extinção foi a vaca Junqueira
com dois clones.
Mas, mesmo que as pessoas que acreditem
que seja uma salvação de espécies em
extinção, ambientalistas recusam apoiar
tais projetos, ao afirmarem que as espécies
não têm a garantia da genética
diversificada nas
formas em que, na
natureza, são encontradas.

Mesmo após tantas experiências, até
hoje, o medo ainda é a clonagem humana.
Como prevenção de desastres, em alguns
países da Europa, em Israel, na Austrália
e na China, as experiências com seres
humanos está proibida. O estudo com
células-tronco varia de país em país, na
Itália e na Índia são proibidos qualquer
tipo de pesquisa e experiências com
embriões e, nos Estados Unidos, não é
permitido investimento e verba pública
para pesquisas.

13

CIÊNCIA
O Brasil é um dos únicos
países que permitem pesquisas
com células-tronco embrionárias
humanas desde que os embriões
estejam inviáveis ou congelados
há mais de três anos e com
permissão dos pais.
Pesquisadores
mostram
vantagens das células-tronco no
combate de doenças
c a r d i o v a s c u l a r e s ,
neurodegenerativas, diabete tipo
I, acidentes vasculares cerebrais
e traumas na medula espinhal.
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TECNOLOGIA

Os dois lados da moeda
Será que a tecnologia só traz vantagens para a
sociedade, ou será que existem desvantagens por trás
do fantástico mundo tecnológico?
Ao analisarmos essa questão superficialmente,
encontraremos, na maioria das vezes, uma única
resposta, a de que a tecnologia só traz benefícios
sociais. Porém não é tão simples assim, a tecnologia
pode sim trazer malefícios à sociedade.
Dentre essas desvantagens, podemos citar a
poluição. Segundo a ONU, a geração de lixo
tecnológico (pilhas,celulares,computadores..) cresce
a 40 mil toneladas por ano,o que é algo extremamente
grave, prejudicial não só ao meio ambiente, como
também à saúde pública.
Outro grave problema é o desemprego causado pela
incorporação de novas tecnologias. A tecnologia
parece ser mais eficiente do que

"simples" profissionais, por isso algumas profissões
deixarão de existir, como o carteiro, já que os correios
serão eletrônicos.
Mas reconhecemos que a tecnologia nos trará
benefícios, que contribuirão para o bem-estar social,
o cotidiano se tornará muito mais prático, o mundo
estará a um "click" do nosso alcance, com a internet
quase tudo será feito em casa.
Pensamos apenas que tudo está acontecendo rápido
demais, o homem dever ter mais cautela e pensar
mais no bem-estar do planeta, usando a tecnologia a
favor do futuro das próximas gerações. Não devemos
simplesmente digerir as novas situações impostas
por uma sociedade capitalista, devemos analisá-las e
então questioná-las, para que possamos fazer bom
uso da tecnologia. Pensar um pouco não faz mal a
ninguém.
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CURIOSIDADES TECNOLÓGICAS

Cientistas criam o material mais escuro do planeta
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NANOTECNOLOGIA
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A CASA DO FUTURO
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COMO BILL GATES ACHA QUE SERÁ A
TECNOLOGIA DAQUI A DEZ ANOS?
Bill Gates é um nome
bastante falado, mas poucos
sabem muito sobre ele. Ele é o
criador da Microsoft e,
consequentemente, do
Windows, que é o Sistema
Operacional mais utilizado no
mundo; tendo o Win-dows XP
como a primeira colocação com
69,73% de usuá-rios; além do
Micro-soft Office, dentre
outros programas tam-bém
recordistas de usuários.

As mudanças na tecnologia
serão “mui-to substanciais”
disse o fundador da Microsoft. Segundo Gates, os PCs e
softwares já mudaram a forma
como as pessoas tiram fotos e
compram músicas, mas outras
indústrias serão afe-tadas nos
próximos anos.
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CRÔNICA

TECNOLOGIA, SEMPRE LIGADA À NOSSA VIDA
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
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TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

A NOVA ERA 3D QUE IMPRESSIONA
Jovens aliam 3D e Touch Screen

Pela primeira vez, essas duas

Entretanto, dois jovens funcionários

A tela também é compatível com

tecnologias são conjuntamente

da Immersion, uma empresa

multitoque, que facilita a vida dos

utilizadas na indústria do

francesa, conseguiram aliar as duas

usuários em funções como o controle

entretenimento, e conseguem levar

tecnologias. Desenvolvendo óculos

do zoom e movimento. Vale lembrar

as telas a um outro patamar de

polarizados especiais, eles são

que tudo isso acontece sem que haja

interação com o usuário.

capazes de serem sincronizados

a quebra do efeito tridimensional.

com um sistema na mesa, o qual
O touch screen e o 3D sempre

detecta uma perspectiva especial

Então, como a mão do manipulador

andaram próximos, nunca se

para cada utilizador. Com uma

não irá interferir no efeito 3D? Pois é,

encontraram, até agora. A junção

tecnologia semelhante a essa, a tela

para driblar esse problema, os dois

deles era prejudicada devido à

emite várias imagens para os

desenvolvedores do projeto

limitação dos efeitos 3D. Afinal, para

usuários, porém os óculos as filtram

instalaram sensores infravermelhos

utilizar uma tela touch, é necessário o

e deixam passar somente o que foi

que detectam quando a mão do

toque na tela, o anteparo da mão é

destinado para cada um deles,

usuário está chegando perto da tela.

mais do que suficiente para interferir

fazendo com que diferentes

Quando isso acontece, o sistema

na ilusão de profundidade criada pelo

pessoas possam utilizar de uma

eleva a projeção para cima do

nosso cérebro.

mesma tela, sem interferir na

obstáculo, não interferindo no efeito

atividade do outro.

de profundidade da imagem.
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TECNOLOGIA

Internet nos carros
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SOFTWARE LIVRE

Software livre e seus avanços
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Novo projeto possibilita
reciclagem de lixo digital.
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RECICLAGEM DE UM COMPUTADOR
Todos os componentes de um
computador e do monitor podem
ser reaproveitados. Até mesmo as
substâncias tóxicas são reaproveitadas
na produção de novos produtos, como
pigmentos e pisos cerâmicos.
A ideia é que, além de evitar que o
metal contamine o meio ambiente,
ele volte para a linha de produção.
Assim, não é preciso retirar mais recursos da natureza, lem-brando
que, por ano, são depositados no
ambiente 50 milhões de toneladas
de sucata de computadores, e esse
valor vem crescendo a cada ano,
assim consta nos dados do
Greenpeace, porém, no Brasil, ainda
é muito difícil conseguir reciclar um
computador por completo.
O que acontece é que, em geral, as
empresas são especializadas na
reutilização de apenas um tipo de
material, como placas, plástico ou
metais. Assim, quando uma máquina
chega a esses lugares, o que interessa é
aproveitado e o restante tem
destinação incerta.

Porém, provavelmente, as peças
descartadas voltem para o meio am
biente, o que não
é uma boa ideia já
que a intenção é reciclar e reaproveitar
todas os componentes que poderão ser
reutilizados.
Em virtude disso, a USP está criando
um projeto para reaproveitamento de
todas as peças de computadores. A
equipe irá fazer a separação dos
materiais e destiná-los para as empresas
especializadas, fazendo com que nada
seja descartado. Existe uma falta de
consciência sobre esse as-sunto, mas
temos de pensar que, só em 2008, foram
vendidos 12 milhões de computadores e
que, daqui a cinco anos, eles vão virar
sucata, diz o professor da USP Marco
Nadré Vizzortti.
Caso seja bem sucedido, o projeto
deveria ser copiado por outras indústrias
que trabalham com equipamentos
eletrônicos, como aparelhos de SOM,
DVDs, TVs e outros. Isso porque, quando
não servem mais para uso, esses
equipamentos são depositados em
contato com o ambiente, gerando uma
série de prejuízos, jogando fora matériaprima que poderia ser reutilizada em
fabricação de novos equipamentos
eletrônicos. Tal ato permitirá que não
haja necessidade de retirar a matériaprima diretamente do ambiente.
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CRÔNICA

Tecnologia - companheira de todas as horas!
Público alvo da mídia, os adolescentes cada dia
mais mergulham nesse universo, chamado tecnologia.
Ipods, MPs 05, 10, 12, computadores, videogames,
dentre outros, são a moda da vez.
É com os avanços tecnológicos que os
adolescentes mais se identificam e convivem, seja em
casa, na escola, no shopping, na rua, tanto faz, eles não
saem sem seus aparelhos. Os adolescentes não precisam
estar em casa para trocarem torpedos e estarem na sala
de bate-papo.
A tecnologia nos proporciona a substituição de
um objeto com uma utilidade por outros mais bonitos e
com várias outras utilidades, os quais acabam
chamando a atenção de todos. Mas, ela também tem
suas desvantagens. Muitos adolescentes que têm a
facilidade de posse de um aparelho tecnológico acabam
substituindo o convívio com seus amigos e parentes,
para poder ficar na frente do “PC”, tornando-se
completamente dependentes do mundo virtual e
privando-se do contato físico nas relações sociais.
O grande desafio é, portanto, sensibilizar as
novas gerações para o valor das relações interpessoais,
fazê-las rejeitar a substituição do homem pela máquina
e a ideologia da reificação que se instala na civilização
pós-moderna.

27

O AVANÇO TECNOLÓGICO
Inovações em um mundo microscópico
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ENTREVISTA
Luís Nicolas de Amorim Trigo, especialista em
Engenharia de Software, é professor do curso
de Informática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano – Campus Petrolina, onde
também atua na função de coordenador. Na
entrevista concedida a alunos do 1º Ano, ele
fala sobre a área, seus obstáculos, benefícios e
sobre a Semana de Ciência e Tecnologia.
1º ANO: Há quantos anos existe o curso de
Informática na instituição?
NÍCOLAS: No Ensino Médio Integrado,
desde 2008.
1º ANO: Quais os principais obstáculos
enfrentados pelo curso? E quais as soluções
para eles?
NÍCOLAS: O fato de receber adolescentes que
acabaram de sair do Ensino Fundamental e ter
de entregá-los ao mercado como profissionais
dotados de competência técnica e de
maturidade. Somem-se a isso o custo para a
aquisição dos materiais necessários à prática
das disciplinas e a necessidade de um
planejamento adequado para superar tais
dificuldades.
1º ANO: A grade do curso corresponde às
demandas do mercado de trabalho?
NÍCOLAS: Como se trata de um curso
implantado recentemente, não disponho dessa
informação no momento por não termos alunos
já integrados ao mercado.
1º ANO: Atualmente, qual a composição do
curso de Informática?
NÍCOLAS: O curso é formado por quatro
grandes áreas: desenvolvimento de software;
montagem e manutenção; redes de
computador; designer web. Dentro dessas
áreas, o profissional atende de forma prática às
atividades da empresa, como as de
programador, suporte de atendimento, técnica
de redes e técnica de designer.

1º ANO: Quais as áreas que despertam maior
interesse dos alunos?
NÍCOLAS: As áreas de programação e de
designer apresentam maior receptividade da
parte dos alunos.
1º ANO: Quais os benefícios para quem opta
por esse curso?
NÍCOLAS: Além de preparar jovens para o
mercado de trabalho, também concede a eles a
possibilidade de ingresso no Ensino Superior,
diferenciando-os dos alunos do Ensino Médio
comum.
1º ANO: Qual a importância da Semana de
Ciência e Tecnologia?
NÍCOLAS: O evento possibilita a integração
entre a escola e a comunidade. Outro aspecto
relevante desse trabalho é que ele se constitui
um momento propício para a obtenção e troca
de conhecimentos da atualidade, o que nem
sempre encontra condições favoráveis em sala
de aula.
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MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO

30

