
ser tão simples que um iniciante, numa
emergência, não leve mais de dez segundos
para entendê-la". Nos últimos anos, Nelson
diz ter criado um novo tipo de navegador
que revolucionará a forma como as pessoas
usam a internet. Ele afirma que a web,
como a conhecemos, se tornou ultrapassa-
da. "Ela é tão óbvia e tola que parece coisa
de criança." Nelson vem ao Brasil nesta
semana para participar de um festival de
artes gráficas e tecnologia no Rio de Janeiro.

ÉPOCA - Os links clicáveis, ou hipertexto,
são um dos pilares da web. O que o senhor
acha de sua invenção hoje em dia?
Ted Nelson - Não considero que a web
use o hipertexto como eu o concebi.
Tanto que estou criando um sistema to-
talmente inovador. Hoje, os adolescentes
brincam com jogos em três dimensões
que têm gráficos maravilhosos. Mas a
internet e os softwares de escritório não
usam esses gráficos. Por quê? Como não
sei a resposta a essa pergunta, resolvi
criar uma nova interface para navegar
na internet e nos escritórios. Ela será vi-
sualmente deslumbrante, totalmente em
três dimensões. Em vez de páginas, haverá
avenidas de informações nas quais
o usuário poderá flutuar entre os
conteúdos e ver todas as conexões entre os
documentos. Infelizmente, esse sistema é
mais fácil de entender na tela, mas ainda
não está totalmente pronto. Esse é o ver-
dadeiro hipertexto, que imaginei quando
criei a palavra nos anos 60. Não o que é
usado hoje nas páginas da web.

ÉPOCA- Qual é a diferença entre os dois
tipos de hipertexto?



Nelson - Os links da web
são unidirecionais. Levam
a só um lugar - todos do
mesmo jeito. Isso é muito
tolo. Fiquei envergonha-
do com o resultado dos
hipertextos na web. Tanto
que, no ano passado, pedi
desculpas à comunidade
científica pela criação deles. Os links não
são o que eu queria. Parecem coisa velha,
ultrapassada, simples demais.

ÉPOCA - Mas o hipertexto é uma
das maiores qualidades da web...
Nelson - O problema talvez seja a pró-
pria web. Ela é quadrada demais. Não
podemos esquecer que internet e web
são coisas diferentes. As palavras são
usadas como sinônimo em várias partes
do mundo, mas isso é errado. A internet
é a rede que liga vários computadores. É
o sistema de transporte, como se fosse o
correio. A web é a interface gráfica que
nos permite ver o conteúdo da internet
como numa página de revista. É o cartei-
ro que você vê na rua. Feita essa distin-
ção, eu diria que a experiência que você
tem na internet é totalmente dependente
da qualidade do navegador que você
usa. E acho todos os navegadores ruins,
ultrapassados e limitados. Passei a década
de 90 estudando o que era possível fazer
para criar um sistema que substituísse a
web e aproveitasse todas as possibilidades
da internet. Então, criei esse sistema novo,
o Xanadu Spaces, que substitui a web.

ÉPOCA - O senhor está propondo uma
nova maneira de navegar na internet?
Nelson - Sim. Totalmente em três dimen-
sões. Eu odeio a web. Ela é tão óbvia e
tola que parece coisa de criança. E claro
que há coisas boas, como essa história
da web 2.0, em que as pessoas publicam
o próprio conteúdo. Isso é interessante,
muito bom. É uma das coisas boas que
a web permite. Mas, no geral, não gosto
dela. Sua interface é ultrapassada.

ÉPOCA - Há coisas na internet que não
são óbvias e têm interfaces inovadoras.
Como o Second Life.
Nelson - O Second Life é interessante,
divertido. É uma idéia ótima, embora,

na forma, também não seja algo novo.
Ele simula um espaço em três dimensões
na internet. Ou seja, copia um ambiente
comum em três dimensões. Acho que ele
poderia ter gráficos melhores.

ÉPOCA - Seu sistema de hipertexto criado
nos anos 60, o Xanadu, não pegou como
o padrão para os links internet. Esse ódio
não é um ressentimento pelo fracasso?
Nelson - Pode até ser. Eu não me importo.
Só acho que poderiam ter feito a web
de forma mais inovadora. Tudo é muito
copiado. Hoje, as pessoas falam em blogs,
wikis, redes sociais on-line. Não são idéias
originais, são coisas de que já se falava nos
anos 60. Publicar um diário é a coisa mais
velha do mundo. E qual é a diferença entre
um blog e um site? O blog rola mais para
baixo? A colaboração dos wikis também
não é algo novo. A novidade é que alguém
o aplicou. E o MySpace? Sinceramente,
não entendo o que é aquilo. Acho que pre-
ciso me tornar um adolescente de novo,
ter 50 anos a menos, para saber por que
acham aquilo interessante. Entrei uma vez

no MySpace. E me senti
noutro planeta, e saí. As
pessoas confundem ino-
vação com o conceito de
cópia melhorada. Quando
não copiam, acham que
inovação é caos. Inovação
é ruptura. E nada disso é
um rompimento.

ÉPOCA - Antes, as pessoas não viviam em
rede como hoje. Isso não é uma ruptura?
Nelson - Isso não é uma inovação. É uma
conseqüência de as pessoas estarem mais
conectadas. Inovação tem a ver com for-
ma, e as pessoas não conseguem fugir do
retângulo nunca. O livro é um retângulo,
o papel é um retângulo, a tela do compu-
tador é um retângulo. Agora, há iniciativas
de papel digital, de criar pranchetas ele-
trônicas para ler. É provavelmente a idéia
mais estúpida que já ouvi. É um retângulo,
de novo. Saiam dos retângulos! Por que
tudo tem de estar em linha reta, ter um
visual quadrado? O papel é uma prisão.
A maior prisão da humanidade.
A Microsoft imita o papel, a Apple
imita o papel. Por quê?

ÉPOCA - A Apple imita o papel?
Nelson - Sim! O papel é uma tradição
que precisa ser quebrada. Tanto o papel
em si como o formato que ele representa.
Os formatos de documentos não evoluí-
ram. A web é uma simulação do papel,
um retângulo que parece uma revista.
Ficamos imitando padrões. Não estou
falando de tecnologia. Estou falando qua-
se de uma religião. Sou um evangelista,
tenho uma maneira diferente de pensar.
Qual é a diferença entre o Windows e
o Macintosh? Nenhuma. E entre um
computador da Apple e um da Dell? São
idênticos. Duas coisas iguais empacota-
das de modos diferentes. Por que a Apple
faz tanto sucesso? Porque Steve Jobs tem
mais bom gosto que Bill Gates. Só isso.
Ele deveria ser diretor de cinema.

ÉPOCA - Qual é a receita para inovar?
Nelson - Dá trabalho, custa dinheiro
e leva muito tempo criar coisas
novas e revolucionárias. Mas a
inovação nasce do esforço. Só isso.
Se vem fácil, é cópia. +
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