
Emseuprimeiro livrodepre-
visões, Choque do Futuro
(1970), AlvinToffler explica-
vacomoarevoluçãotecnoló-
gica levariaàrapidezdocon-
sumo, aos objetos descartá-
veis e à customização extre-
ma não só de produtos, mas
dosmodos de vida. O futuró-
logoafirmaque, “dosconcei-
tos principais” de seus li-
vros, “não mudaria ne-
nhum”. Sobre as projeções
que faz hoje, tão ousadas
quantasaquelas,elepensadi-
ferente e é mais cauteloso.
“Essa é a época mais difícil
para quem prevê o que virá.
De umdia para o outro, tudo
muda”, diz.

AMANHÃDATADO
Em suas obras, Toffler atira
paratodolado.Nãoselimita-
vaa falar apenasdecomose-
riam as tecnologias do futu-
ro. Pensava também no for-
matodasfamílias,quantodu-
rariamos relacionamentose
como agiriam as crianças e
diversosoutrosgruposemsi-
tuações hipotéticas. Caçava
tendências e montava cená-
rios completos.Essemétodo
geroumaisacertosdoqueer-
ros,mas,comoénormalcom
adivinhações,épornatureza
falho.

Algumas das ideias que
nãoseconcretizaramsãocô-
micas. O pesquisador disse,
por exemplo, que só usaría-
mos nossas roupas uma vez,
já que elas seriam todas fei-
tas de papel. “As lojas já exi-
bematévestidosdenoivafei-
tos de papel!”, escreveu, as-

sombrado com o que dizia ser
uma sociedade dos “produtos
de utilização temporária”. Nós
bem sabemos que namoda isso
não vingou, mas diversas ou-
tras tecnologias do descartável
edo imediatosim:ovideocasse-
te, a fotocopiadora, oCD, ocon-
trole remoto. “A ideiamaior es-
tava certa”, defende.

OFUTUROÉPASSADO
Se eram razoáveis as chances
que um futurista tinha de errar
no final do século 20, o novomi-
lêniopotencializouissoaomáxi-
mo.Comadigitalização, a rapi-
dez das mudanças é infinita-
mentemaior.O futuro jáapare-
cecomcaradepassado. “Éuma
função ingrata, a do futurista.

Naquelaépoca,mesmoacelera-
das, as transformações eram
bem mais lentas se compara-
das aos dias de hoje”, explica.

Omaiordesafio,segundoTo-
ffler, é não comprar como fan-
tástico tudo que éproduzido de
inovador.Seosciclostecnológi-
cos são menores, as preocupa-
ções dos analistas devem ser
maiores. O crowdsourcing, por
exemplo, o velho futurista não
engole.“Temossemprequedes-
confiardessecolaborativismoe
dessas decisões coletivas. As
massas frequentemente fazem
as escolhas erradas”. ● R.C.

Nempioneirodos futuristas
sabedizerodestinodaweb

‘Émuitomaisdifícil
prevero futurohoje’

Na ponta do dedo

O projeto Sexto Sentido
propõe dedais nos dedões
eindicadoresequeservem
paratirarfoto,telefonar,na-
vegarpela internet...

Roupasdepapel?
Tofflerapostounum
futurodescartável–
‘aideiaestavacerta’

Celularmutante

Sempre na dúvida

Segundo a GE, a cozinha do
futurotemaparelhosintegra-
dosacomputadorqueajuda
nopreparodacomida,dáre-
cadosedesejaboanoite.

Forno, fogão eweb

PROTOFUTURISTA-ParaToffler, opróximoavançoenvolveráocérebro

Vídeomostra o celularMor-
ph, da Nokia. Usando nano-
tecnologia,elepodeterqual-
quer forma e ser recarrega-
doviaenergiasolar

Em resposta ao Did You
Know?, esse vídeo mostra
perguntasque foram feitas
nopassado, desdeo lança-
mentodatelevisão

FASTFORWARD-Hávários vídeos
compalpites, propostase
projetos futuristasnoYouTube.
Essessãoalgunsdosmais
legais.Assista-osnositedoLink

A aceleração contínua dos
saltos tecnológicos, o suces-
sodasreligiõesneopentecos-
tais, a clonagem, os merca-
dos de nicho, a realidade vir-
tual, o terrorismoeocaos in-
formacional que a digitaliza-
ção traria: o norte-america-
noAlvinTofflerantecipoutu-
do isso aindano fimdos anos
60,quandonãoexistiaocom-
putador pessoal emuitome-
nos a internet. O primeiro
dosfuturólogosacertoumui-
to. Seu livroATerceira Onda
previa as consequências da
revoluçãotecnológicae,des-
de sua publicação em 1980, é
citado pelo governo chinês.
A revista norte-americana
People foi longe e o listou co-
moumdospilaresdamoder-
nização do gigante asiático.

Hoje, o homem que guiou
o governo de Bill Clinton e
quefezcomqueogurupsico-
délico Timothy Leary decla-
rassequeainternetseriao“o
LSD do futuro” tem 81 anos,

mas sua voz não soa cansada.
Pelo contrário. Empolgado, ele
vislumbra mudanças ainda
maioresparaospróximoscinco
anos.“Omaiorassuntonessepe-
ríodo será o cérebro: como ele
funciona, comopodemosusá-lo
e manipulá-lo”, projeta, em en-
trevista ao Link. “Teremos tec-
nologias que se fundirão com
nossas mentes e as melhora-
rão”. O desenvolvimento de cé-
rebros eletrônicos –mais pode-
rosos que os nossos – e a fusão
homem-máquina causarão, de-
fende Toffler, “revoluções dig-
nas da ficção científica”.

Outradelas,dizele,seráadi-
gitalização total. Crianças que
jánascemconectadasnãosabe-
rão mais o que é viver offline e
mudarão radicalmente como
se consome mídia, livros, fil-
mes, música. Será o fim do su-
porte físico. “Já eu, que sou de
outra geração, acho uma pena
gastar todomeu tempoonline e
só começo o dia depois de ler
três jornais”, riu.

Apesar de manipular o futu-
rotãonaturalmentequantovive
opresente, háaomenosumpal-
pitequeToffler nãodá: oquevi-
rádepoisdaweb. “Esperamque
eusaiba tudoquevai acontecer.
Sobre as transformações da in-
ternet, nem eu e nem ninguém
podearriscar”, brinca. ●R.C.
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