
trata-se somente de uma questão de tem-
po: a adoção de computadores cresceu
com uma velocidade formidável nas em-
presas e nas residências graças à explo-
são da internet. Os PCs sofreram uma
transformação profunda nesse período:
um computador típico comprado hoje nu-
ma loja de varejo é várias vezes mais rá-
pido que as mais sofisticadas máquinas
de duas décadas atrás. Um minúsculo car-
tão de memória, daqueles usados em câ-
meras fotográficas, armazena 32 gigaby-
tes de informação, o equivalente a 20 fil-
mes inteiros. A Lei de Moore, que rege a
evolução dos microchips, continua do-
brando o poder de processamento a cada
18 meses — e, ao mesmo tempo, cortan-
do os preços pela metade. A revolução
digital, que nasceu nos países ricos, ago-
ra se espalha pelo mundo em desenvol-
vimento, na mais veloz disseminação de
tecnologia vista pela humanidade. Mas

em toda essa incrível história de transfor-
mações existem dois itens que se manti-
veram inalterados desde os primórdios
da computação pessoal: o mouse e o te-
clado. Os sistemas de controle, ou inter-
faces, como se diz no jargão dos tecnó-
logos, permanecem imunes à passagem
do tempo. Ou melhor, permaneciam: a
próxima grande onda de inovações no

mundo da computação não vai ser invi-
sível, como a velocidade dos chips. Ela
estará na ponta de seus dedos.

A necessidade de novas formas de in-
teração entre máquinas e pessoas tem dois
grandes impulsionadores. O primeiro, é
claro, vem do mercado. Há mais de uma
década, Nicholas Negroponte, fundador
do Media Lab do Massachusetts Institu-
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de 20 anos, a famosa pre-
visão de que haveria um
computador em cada me-
sa e em cada casa. Ainda
não chegamos a esse dia,
mas ao que tudo indica



te of Technology, já dizia que qualquer
tecnologia poderia ser desenvolvida des-
de que uma necessidade fosse criada e
um modelo de negócios justificasse o re-
torno do investimento. Pois foi justamen-
te o que fizeram Apple, com o iPhone. e
Nintendo, com o videogame Wii. Os dois
produtos têm menos de um ano de exis-
tência, mas já alcançaram o status de fe-

nômenos culturais graças a seus sistemas
de controle, mais simples e intuitivos do
que os da concorrência. Agora, a tendên-
cia é que os consumidores passem a exi-
gir controles orgânicos e naturais tam-
bém de seus PCs. "A voz dos consumi-
dores ficou mais forte com a queda dos
preços e a popularização dos computa-
dores", diz Edison Spina, professor-dou-

tor do departamento de engenharia da
computação e sistemas digitais da Esco-
la Politécnica da USP.

A tecnologia mais promissora para os
computadores pessoais é parecida com a
do iPhone. Seis meses antes de o apare-
lho deslumbrar consumidores mundo afo-
ra, urn acadêmico da Universidade de No-
va York chamado Jeff Han já havia de-
monstrado uma tela multitoque semelhan-
te, mas maior, a um pequeno grupo de
notáveis do Vale do Silício. Manipulan-
do um punhado de fotos com as duas
mãos, ampliando as imagens e as orga-
nizando de forma absolutamente natural
— como se estivesse agrupando em pi-
lhas uma porção de fotos em papel —,
Han disse para uma platéia embasbaca-
da: "A interface desapareceu, e não exis-
te um manual de instruções". O pesqui-



sador americano foi um dos primeiros a
provar que nos dias de hoje a combina-
ção de mouse com teclado já não é a mais
adequada a muitos usos dos computado-
res. Eles deixaram de ser meras máqui-
nas de produtividade no trabalho para pas-
sar à condição de organizadores digitais.
Dizem os rumores que Han foi sondado
para trabalhar na Apple. Questionado a
respeito, ele desconversou e disse apenas
que "desejaria que a tela (do iPhone) fos-
se maior"'. Pois agora esse desejo pode
se tornar realidade. A Apple já tem pa-
tentes para um laptop com um sistema de
controle multitoque, mas ainda não se sa-
be quando ele chega ao mercado. Certo
é o enorme interesse pelas telas sensíveis
ao toque: o dinheiro movimentado por
essa tecnologia deverá chegar a 2,8 bi-
lhões de dólares neste ano, de acordo com
a consultoria americana iSuppli.

Se o avanço das interfaces parece len-
to, é preciso levar em conta que há obstá-
culos a superar. Um deles
é a própria indústria, que
tende a resistir às ruptu-
ras. "A Microsoft demo-
rou algum tempo até se
convencer de que os usuá-
rios preferiam uma inter-
face com janelas e mouse,
lançando o primeiro Win-
dows anos depois da Ap-
ple", afirma Ricardo Ani-

do, professor e ex-diretor do Ins-
tituto de Computação da Uni-
camp. Hoje, diga-se, a empresa
tem uma atitude diferente: vai
lançar comercialmente no fim
do ano a Surface, um computa-
dor em forma de mesa de centro que é in-
teiramente controlado com o contato dos
dedos com a tela. Outro obstáculo a su-
perar é cultural. No começo dos anos 80,
o mouse era considerado uma curiosida-
de de laboratório. Igualmente, quem viu
o filme Minority Report — A Nova Lei
nos cinemas, cinco anos atrás, certamen-
te deve ter estranhado as cenas que mos-
travam Tom Cruise trabalhando numa te-
la de computador do tamanho de uma pa-
rede, usando as duas mãos para vasculhar
arquivos. Hoje, as duas tecnologias são
vistas de modo muito diferente.

Outra área importante para testar no-
vas idéias é a dos games. Os sensores de
movimento fizeram do Wii um sistema

revolucionário, capaz de
encantar idosos e adultos
que jamais chegariam per-
to de outro videogame, e
agora eles começam a
aparecer em celulares e to-
cadores de MP3. Uma sa-
cudida para avançar para
a próxima música, duas
para voltar — nada de pro-
curar botões minúsculos

durante uma corrida pelo parque.
No próximo ano, chega às lojas
o jogo Wii Fit. Acompanhado de
uma plataforma parecida com
uma balança de banheiro, o jo-
go pretende ser uma mistura de
exercício físico com diversão ele-
trônica. O lançamento, um dos
mais aguardados do console, po-
de ter impacto até mesmo nas
academias de ginástica. A Neu-
roSky, empresa com sede em San
José, no Vale do Silício, criou
um sistema capaz de controlar
jogos eletrônicos apenas com o
pensamento. A interface tem o
mesmo princípio de um eletroen-
cefalograma: os impulsos elétri-
cos do cérebro são colhidos por
um sensor e transformados em
comandos compreendidos por
um computador. A empresa pro-
mete lançar ainda neste ano um
jogo-protótipo de baixo custo
inspirado no filme Guerra nas
Estrelas. Quando o usuário se
concentra, um sabre de luz acen-
de e permanece ligado. Se ele se
distrai, o jogo pára.

O problema dos leitores de ondas ce-
rebrais é que, idealmente, os sensores de-
veriam ser adequados às características
físicas de cada indivíduo para assegurar
uma leitura correta dos "pensamentos"
de cada jogador. Igualmente, os sistemas
de reconhecimento de voz sempre esbar-
raram na variação dos sotaques e das pro-
núncias de pessoa para pessoa. A IBM
persegue há décadas uma tecnologia ideal
de comandos de voz. A mais nova tenta-
tiva da Big Blue é o sistema Mastor, ho-
je usado por soldados americanos no Ira-
que. Ele permite a tradução do inglês pa-
ra o árabe falado no Iraque e vice-versa
em tempo real. "'Mesmo assim, ainda tem
problemas para entender nuances da fa-
la humana", diz Jean Paul Jacob, guru
que trabalha no laboratório da IBM em
Almadén, na Califórnia. Ele dá como
exemplo uma frase que tem muitas pala-
vras com som parecido mas cujo signifi-
cado é muito diferente: "Please write to
Mrs. Wright right now". Como se vê, por
mais orgânicas e interativas que sejam as
interfaces dos computadores, ainda falta
muito para que eles possam compreen-
der as nuances do ser humano.
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