




"O toque é.uma das coisas mais
intuitivas do mundo", diz Han. "Em
vez de estar um passo para trás,
como com um mouse ou um teclado,
você tem a manipulação direta. E
uma reação completamente natural
-ver um objeto e querer tocá-lo."

1 Em uma recente tarde de terça-
feira, Han me dá uma demonstração
particular na NYU. A prancheta de
desenho de 36 polegadas que usou
no TED evoluiu desde então para
uma tela gigante: dois painéis de
2,5 metros por l metro. Eu percebi
que a tela não é apenas resistente a
borrões, mas também durável —ou,
como Han diz, "à prova de manteiga
de amendoim", frase que ele não
inventou, mas gostou o bastante
para usá-la.

Han me ensina o único coman-
do que eu preciso saber -um movi-
mento circular parecido com um
símbolo de excluir de um revisor
de texto, que traz à tela um menu
de aplicações em forma de pizza. Eu
dou um toque nele e, de repente,
estou dentro do software de mapas,
observando uma cadeia de áridas
montanhas. Separo dois dedos, e
estou dando um zoom pelos cânions.
Junto-os, e estou voando milhares de
metros acima. Eu não estou apenas
olhando para um terreno tridimen-
sional: eu o estou vivendo. Sou o
que eu quiser ser, instantaneamente,

em qualquer escala, ultrapassando
montanhas inteiras com um sim-
ples gesto ou caindo em queda li-
vre em uma cobertura em qualquer
cidade do mundo. Isso não é um
MapQuest. A máquina de Han é
mais rápida -muito mais rápida-,
pois não existe nada entre mim e
os dados: nenhum mouse, nenhum
cursor, nenhuma janela para arras-
tar. Parece transparente, imediata
e ridiculamente fácil. Sem a neces-
sidade de um manual.

Um colega da NYU dá um to-
que na cabeça de Han (que o saúda
como faz com a maioria das pessoas:
"Cara!") e diz a ele que um produ-
tor do Ellen DeGeneres Show, da TV,
ligou. Han fica contente, mas recusa
o convite para aparecer. Desde que
se tornou um fenômeno da rede,
tem recebido todos os tipos de
ofertas, participações, pedidos de
palestras. Um dirigente da SPAWR,
subdivisão da Marinha voltada para
planejamento de combates navais
e espaciais, indagou-o sobre uma
colaboração. Um produtor da CBS
News pensou em como usar a tela
sensível ao toque de Han em eventos
especiais como uma cobertura de
eleição. Um DJ de dance quis saber
se ele tinha um produto para girar
músicas em boates. Um adolescen-
te perguntou como ele poderia se
tornar também um engenheiro de

computação (resposta: "Estude ma-
temática").

ntes de reinventar a tela sensí-
vel ao toque, Han era apenas
outro refugiado das ponto.com

em uma encruzilhada. A BoxTop
Interactive, empresa de serviços pela
internet de Los Angeles na qual tra-
balhava, tinha acabado de ir para o
espaço com todo o resto (ele chama
toda essa era de arrasos e derrocadas
de "conluio de babaquices"). Com
seu pai doente, e ele próprio pron-
to para uma mudança, retornou a
Nova York.

Ele conhecia alguns professores
da NYU e, apesar de sua estada abor-
tada em Cornell, ofereceram-lhe um
cargo de pesquisa no Courant Institu-
te, onde tem estado nos últimos qua-
tro anos. O escopo dos projetos em
que está envolvido é um testemunho
de seu cérebro. Dois são custeados
pela Darpa, Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada em Defesa do De-
partamento de Defesa dos EUA, um
deles envolvendo hodometria visual:
ao modelar seu trabalho segundo o
cérebro de urna abelha, Han tem
procurado maneiras de fazer com
que o computador saiba onde esteve
e para onde está indo -parte de uma
tentativa de construir uma câmera
voadora que conseguiria se orientar
em grandes distâncias.



Han também chegou ao segundo
estágio de um projeto da Darpa de
criar um veículo-robô autônomo
que pode atravessar terrenos apren-
dendo com as próprias experiências.
A meta: aperfeiçoar um veículo de
combate em solo não tripulado que
poderia operar em trilhas difíceis,
em florestas ou no deserto, ou pas-
sar por um tráfego pesado como se
tivesse um piloto habilidoso atrás
do volante.

Um projeto não-Darpa envol-
ve reflectometria. Han bolou uma
maneira de escanear materiais para
que sejam fielmente reproduzidos
de forma digital. O processo tipica-
mente requer fazer incidir uma luz
sobre um pedaço de tecido -uma
bandeira, vamos dizer- de diversos
ângulos diferentes e escanear cada
um para um computador -uma tare-
fa demorada. Mas Han desenvolveu
um atalho elegante: construiu um
caleidoscópio com três espelhos que
refletem uns aos outros. Uma vez
que um pedaço de tecido é inseri-
do, o equipamento gera 22 reflexos
imitando diferentes ângulos de luz.
Quando os dados de cada reflexo
são escaneados, o resultado é uma
bandeira que pode ser colocada em
qualquer formato -parecendo que
está tremulando ao vento, com cada
ondulação e cada pequeno deslo-

camento de luz "renderizado" com
precisão fotográfica. Todo o proces-
so toma uma fração do tempo que o
melhor computador de animações
de Hollywood levaria.

Han trouxe um comportamento
do tipo "faça você mesmo" similar-
mente pragmático a seu estudo de
tecnologia de telas sensíveis ao to-
que. Quando começou a analisar a
idéia, descobriu que alguns poucos
pesquisadores estavam trabalhando
em paredes e mesas interativas e que
existiam diversas obras de arte. Mas
parava por aí. O conceito não tinha
avançado muito de onde estava na
década de 1980, quando Bill Bux-
ton, agora pesquisador da Microsoft,
estava fazendo experiências com
sintetizadores com tela sensível ao
toque. "A maioria era feita tendo
em mente os brinquedos", diz Han,
"algo que você projeta na tela como
Whack-a-Mole com gestos da mão.
Mas eles não estavam se perguntan-
do para que fim servia. Eu queria
criar algo útil."

A inspiração veio na forma de
um copo de água comum. Han
percebeu que, quando olhava para
baixo através da água, a água refletia
diferentemente nas áreas onde sua
mão estava em contato com o copo.
Ele lembrou que, em fibras ópticas,
a luz bate no interior do cabo até

sair na outra ponta a quilômetros de
distância. Se a superfície fosse feita
de vidro e a luz fosse interrompida
por, vamos dizer, um dedo, a luz
não refletiria mais, ela se difundiria
-um pouco dela entraria no dedo,
um pouco iria diretamente para bai-
xo, o que estava acontecendo com
seu copo d'água. Os físicos chamam
o princípio de "reflexão interna to-
tal frustrada" (soa como algo que
um terapeuta diria).

Han decidiu colocar esses raios
de luz malcriados para trabalhar. Le-
vou apenas algumas horas para fazer
o protótipo. "Você tem de ter habili-
dades para construir", diz ele. "Você
não pode ser estritamente teórico.
Eu me senti afortunado. Entrei em
um laboratório com materiais bási-
cos e saí com um modelo usável."

Ele conseguiu isso manuseando
um pedaço de acrílico transparente
e anexando LEDs na lateral, que
forneciam a fonte de luz. Na parte
de trás, montou uma câmera de in-
fravermelho. Quando colocou seus
dedos na tela improvisada, parte da
luz ricocheteou diretamente para
baixo, como ele pensou que faria, e
a câmera capturou a imagem da luz
pixel por pixel. Quanto mais forte
ele pressionava, mais informações
a câmera capturava. Han concebeu
que poderia criar um software que



mediria a forma e o tamanho de
cada contato e atribuiria uma série
de coordenadas que o definiriam.
Em suma, cada ponto de contato
se tornou uma região diferente em
um gráfico. "É como um scannerde
impressão digital, explodido em es-
cala e encapsulando todos os dez ou
mais dedos. Ele converte o toque em
luz." Era possível mudar a escala das
imagens; então, se ele separasse dois
dedos sobre uma foto, a imagem
aumentaria.

"As pessoas querem essa tecno-
logia, e elas a querem muito", diz
Douglas Edric Stanley, inventor de
sua própria tela hypertabk sensível ao
toque e professor de artes digitais
na Aix-en-Provence School of Art, na
França. "Uma coisa que me animou
sobre o sistema de Jeff Han é que,
por ter a luz infravermelha passando
horizontalmente pela própria super-
fície da imagem, ele pode rastrear
não somente a posição de sua mão,
mas também a pressão de contato e
potencialmente até mesmo a apro-
ximação de sua mão da tela. Esses
são detalhes maravilhosos e quase
lhe dão tudo de que você precisa
para mover imagens tocáveis para
longe de uma lógica de puramente
apontar e clicar."

Han começou a codificar o
software para demonstrar algumas

das capacidades da tela sensível ao
toque, executando-as em um siste-
ma operacional Microsoft Windows
comum. Enquanto isso, Philip
Davidson, aluno de doutorado da
NYU, animou-se com o projeto e se
tornou rapidamente seu principal
desenvolvedor de software.

A primeira coisa que os dois fi-
zeram foi modificar o NASA World
Wind, programa de mapeamento
gratuito, de código livre, do tipo
do Google Earth. (Han pensou que
os militares se entusiasmariam com
qualquer coisa que fosse mais rápi-
da, uma vez que frações de segundo
significam a diferença entre a vida
e a morte.) Depois eles criaram o
manipulador de fotos, onde você
pode carregar fotos do Flickr ou de
qualquer outro lugar da rede (pode
também fazer imagens 2-D parecer
como 3-D). Uma ferramenta de ta-
xonomia torna moleza navegar pelas
ramificações ilustradas do sistema de
classificação de Lineu, de animais e
plantas, até qualquer espécie conhe-
cida, e ver em uma tela como essas
famílias estão estruturadas e inter-
relacionadas. (Eles estão pensando
em estender para genealogia e para
análise de redes sociais.) Gráficos
e desenhos multidimensionais aju-
dam a visualizar dados de tabelas e
movê-los de um ponto no tempo

As telas sensíveis ao toque não

substituirão totalmente o mouse, o teclado

QWERTY ou a tradicional interface gráfica

de usuário mais do que o cinema fez com

o teatro ou a televisão com o rádio.

Cada um continua a fazer o que faz melhor

para outro, enquanto, com o Shape
Sketching, você consegue desenhar
na tela tão facilmente quanto com
lápis e papel —e então animar essas
formas instantaneamente. No fu-
turo, poderá ser possível desenhar
o Bart Simpson na tela e instruir o
computador para que faça o que
você quer que ele faça.

"Conforme os computadores fo-
ram se tornando mais poderosos, os
gráficos de computador avançaram
até o ponto em que é possível criar
imagens tão realistas quanto fotos",
diz Han. "Os computadores de hoje
supõem que você é Napoleão, com
sua mão esquerda enfiada no bolso
de seu terno", afirma Bill Buxton,
que Han considera ser o pai da tela
sensível ao toque. "Mas muitas coi-
sas são mais bem executadas com
duas mãos. Telas sensíveis ao toque
de múltiplos sensores preenchem
a lacuna entre o mundo físico e o
virtual."

Vejam bem, isso não significa que
as telas sensíveis ao toque substitui-
rão totalmente o mouse, o teclado
QWERTY ou a tradicional interface
gráfica de usuário (ou GUI) mais do
que o cinema fez com que o teatro
desaparecesse ou que a televisão su-
plantasse o rádio. Cada um continua
a fazer o que faz melhor. Seu iPod
ou telefone celular pode ser bom
para pequenos vídeos de música,
mas você provavelmente não assis-
tiria a um filme de duas horas em
nenhum deles. "Essas mídias caem
em seu nicho apropriado e perdem
lugar em áreas onde não são as me-
lhores", diz Buxton.

Han realmente não sabe como
seu software de mapeamento ou
o manipulador de fotos, ou qual-
quer um deles, serão usados —essas
aplicações são na verdade provas
de conceito, não os próprios fins.
"Quando surgem usos inesperados
que ninguém nunca pensou, é aí
que se torna estimulante e decola",
acredita Don Norman, professor da
Northern University e autor de Emo-
tional Design. Afinal, Thomas Edison
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acreditava que a fonografia levaria
ao escritório sem papel; os homens
de negócio gravariam as cartas e
mandariam os discos encerados
pelo correio. E a internet não foi
inventada exatamente para servir as
massas e se tornar a espinha dorsal
dos negócios e do comércio.

onde quer que a tecnologia da
tela sensível ao toque chegue,
Han enfrentará concorrência

dura. A Microsoft tem trabalhado
em sua própria versão, a Touch-
Light, que oferece ecos do filme de
ficção científica de Steven Spielberg,
Minority Report — A Nova Lei. A GE
Healthcare, que fabrica aparelhos de
ressonância magnética, está usando
a TouchLight, licenciada pela Eon
Reality, para imagens de 3-D: os ci-
rurgiões podem passar as mãos pela
tela e interagir com a ressonância
de um cérebro, descascar camadas
e olhar dentro de tumores (preço
de varejo: US$50.675).

A Mitsubishi está buscando um
mercado completamente diferen-
te com sua mesa DiamondTouch,
ferramenta colaborativa para negó-
cios que possibilita a um grupo de
pessoas interagir ao mesmo tempo
por tela sensível ao toque. A Smart
Technologies, baseada no Cana-
dá, criou um bom nicho venden-
do lousas brancas interativas para
universidades, empresas e até três
divisões dos militares norte-ameri-

canos para palestras. A Panasonic
vem desenvolvendo telas sensíveis
ao toque do tamanho de paredes,
bem como a firma de consultoria
Accenture, cujos outdoors interativos
já estão atraindo os passageiros dos
aeroportos O'Hare e JFK. A Apple
registrou diversas patentes na área,
e, no primeiro semestre de 2007,
Steve Jobs apresentou ao mercado
o iPhone, com tela sensível ao to-
que, que tinha fila de espera para
o lançamento, programado para 29
de junho.

Porém Han não parece preocu-
pado. Em janeiro último ele estava
pronto para mandar sua primeira
tela de parede para uma das divisões
dos militares (ele não diz qual), "e
eles estão pagando preços militares
—com seis zeros", segundo ele. Sua
empresa também oferece serviços de
consultoria e suporte, que gerarão
ainda mais receita, e Han diz que
tem muitos outros negócios na man-
ga. Ele não pegou um centavo de ca-
pital de risco, então sua empresa está
no azul antes mesmo de ter alugado
um espaço para o escritório.

Além disso, com o custo de câ-
meras e telas caindo, é inevitável que
as telas interativas sejam embutidas
em paredes de lojas e escolas, em
metrôs e talvez em táxis. Na verdade,
uma tela poderia ser tão fina quanto
uma folha de papel, porém durável
o bastante para agüentar o usuário
mais troglodita.

Nem todo mundo aceita a idéia
de Han. Ben Shneiderman, professor
de ciência da computação na Univer-
sity of Maryland e diretor fundador
do Laboratório de Interação Huma-
no-Computador, chama Han de "um
grande showman" que "abriu a porta
para possibilidades excitantes". Mas
ele não acha que a tecnologia de Han
seria apropriada para um produto
de consumo em larga escala, nem
tão útil quanto um mouse em uma
grande tela. "Se você está na frente
da tela", avalia Shneiderman, "como
as pessoas atrás de você poderiam ver
o que você está fazendo?"

Uma maneira, contra-ataca Han,
é o demonstrador simplesmente ti-
rar seu traseiro da frente. Outra:
usar uma tela de prancheta, como
ele fez no TED, e projetar a imagem
em uma tela do tamanho de uma
parede.

Mas críticas como essa estão a
um milhão de anos-luz da cabeça de
Han. Estamos na NYU, em seu escri-
tório entulhado. Os livros enchem
uma estante e um emaranhado de
fios se espalha pelo chão. Uma placa
de circuito de computador está meio
desmontada (ele parou de perder
parafusos há muito tempo), e uma
lousa branca próxima contém dese-
nhos e esboços da tela sensível ao
toque, mais um truquezinho para
piratear código de programação.

Han está explicando por que
abriu a Perceptive Pixel. "Eu quero
criar um ambiente onde possa gerar
tecnologia, fazê-la chegar às mãos
de alguém que vá comercializá-la e
seguir em frente com outras tecno-
logias para que eu possa continuar
inovando", revela ele. "Quero ser
um empresário em série: incubar
uma idéia, levá-la até um bom está-
gio e fazer com que outra pessoa a
leve até um nível mais adiante. É o
sonho de qualquer pesquisador." •
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