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Desde que foram
popularizadas, as
tecnologias
móveis ficaram
cada vez mais
importantes no
cotidiano das
pessoas. Com
elas, houve uma
transgressão de
fronteiras e dos
espaços
da sociedade
Lúcia Santaella
pesquisadora acadêmica

■■■Associara localizaçãodousuárioànavegaçãodominadiscussões
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Aparelhos
portáteis são
usados em
protestos políticos
e na defesa do
ambiente. O mais
importante é
facilidade com
que se produz
conteúdo com
eles. Daqui a
pouco o celular
será invisível e só
sobrará isso”
Marcelo Godoy,
organizador do evento

■■■VersãopaulistanadajátradicionalconferênciaTechnologyEntertainmentDesignocorreunoúltimosábado

Elesserviamparafazertelefonemas,passaramaserusadosparatirar foto
ehojedespontamcomoumdosprincipaisdispositivosdeacessoàweb.Na
semanapassada,oLinkesteveemtrêseventos–emBH,SPeHelsinque,na
Finlândia–quediscutiramosusos,a linguagemeofuturodocelular

O celular permite
que pessoas se
conectem com
coisas e outras
pessoas. Assim,
elas perguntam o
que está
acontecendo e
onde estão outras
pessoas. Estes
aparelhos ajudam a
responder a essas
perguntas”
Marc Tuters,
pesquisador da University of
Southern California

Os dispositivos
móveis tornam
possível a
reconstrução ou a
conservação da
experiência do local
(através de
câmeras). Mas isso
causa uma perda
na capacidade de
construir mapas
mentais dos
lugares”
Nelson Brissac,
filósofo da PUC-SP

Amobilidade
permite que
produtores
culturais com os
mesmos interesses
se conectem. Isso
muda o parâmetro
da qualidade de
produção cultural e
cria uma
nova estética”
Marcos Barreto,
gerente de desenvolvimento
cultural da Vivo

Se estamos em
uma revolução,
precisamos
entendê-la
Fernanda Viégas,
criadora da ferramenta
ManyEyes, da IBM

No início, os
dispositivos
móveis eram
usados só para o
que o mercado
queria. Mas com o
barateamento, as
pessoas se
apoderaram da
tecnologia e
fazem com ela
algo semelhante
ao que aconteceu
com a web 2.0”.
Victor Viña,
artista e pesquisador espanhol

Modelos abertos
são tendência
nas periferias de
todo mundo
Ronaldo Lemos,
advogado

O Brasil pode
representar, para
o mundo, uma
vanguarda
antiguetos
Regina Casé,
apresentadora

O futuro vai ser
um eterno
formato beta,
em constante
renovação
Silvio Meira,
pesquisador do C.E.S.A.R.
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4ºArte.Mov
confrontaarte,
geografiae
celularemBH
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Nada de câmeras, MP3
player,GPS,3G,telasensível
ao toque ou Wi-Fi. Muito
maisdoqueterumamontoa-
do de recursos tecnológicos,
agrandenovidadedoscelula-
res do futuro será ter aplica-
ções que facilitem a relação
entre as pessoas. Os conta-
tos estarão integrados a ser-
viços online, possibilitando o
desenvolvimento de novos
usos para o telefone.

Imagine, por exemplo,
que você faz umaviagempa-
ra Paris e registra em uma
redesocial,pelocelular, todo
o roteiro, com os passeios
quefezeosrestaurantesque
visitou. Quando um amigo
sairemfériasparisienses,po-
derá acompanhar o roteiro
quevocêfez,tambémpeloce-
lular.E quandoele apontar o
telefone para a catedral de
NotreDame,vaisurgirnate-

linha dele uma mensagem que
você deixou lá, com uma dica,
por exemplo, de um restauran-
te bomali perto.

Sevocêpensarbem,hoje em
dia já é possível fazer isso usan-
do programas que traçam ro-
taseaplicativosderealidadeau-
mentada, que permitem deixar
mensagens virtuais em lugares
reais. Mas o desafio dos fabri-
cantesdecelulardaquiemdian-
te será como transformar essa
experiênciaemalgo tãonatural
quantoumaconversasobrevia-
gens namesa de jantar.

A vontade das pessoas de
compartilharexperiênciasrele-
vantes para cada situação,
mais do que qualquer tecnolo-
gia,équevaiinfluenciarodesen-
volvimento de novos recursos
para celulares.

Na última semana, emeven-
to sobre o futuro damobilidade
emsuasede,emHelsinque(Fin-
lândia), aNokia apresentouum
vídeoemqueimaginacomousa-
remos o celular em2015. Todos
os aparelhos estarão ligados a
uma rede de informações onli-
ne, que, apartir disso, vai gerar
informações de acordo com o

seu comportamento.
Comisso,serápossívelofere-

cer novos serviços, como mos-
trarasituaçãoprecisadotrânsi-
to ou fazer buscas de acordo
coma localização, compessoas
ecomadata.Porexemplo,você
poderápesquisaronomedeum
restaurante a que foi com um
amigo específico no mês de ju-
nho.Ocelular tambémindicará
notícias relevantes para cada
pessoa, de acordo comaprofis-
são e a localização.

“Uma vez que é difícil dife-
renciar criadorese consumido-
resde conteúdo, as pessoasvão
precisardeumaparelhoquese-
ja mais interativo e inteligente,
para tiraromelhordecadamo-
mento.Em2015todossebenefi-
ciarão do fato de estarmos co-
nectados, em qualquer lugar, a
qualquer hora”, disse Heikki
Norta, diretor de estratégias
corporativas da Nokia, um dos
poucospalestrantesarealmen-
te falardo futurodamobilidade
com profundidade durante sua
apresentação no evento.

Oskar Korkman, diretor de
pesquisas sobre tendências de
comportamentodaNokia, tam-

bémexplicouqueafragmen-
tação das relações entre as
pessoas – cada vez mais ca-
suais, aindaqueprofundas,e
ligadas a lugares e momen-
tos específicos – aumentam
a necessidade de comparti-
lhar a intimidade e a expe-
riência por meio de apare-
lhoseletrônicos,nocaso,oce-
lular ligado à web. Por isso,
telefones e serviços online
precisam se adaptar.

“Não queremos empur-
rar os serviços para as pes-
soas. É importante que elas
possam escolher como que-
remcompartilharsuasexpe-
riências”, disseKorkman.

É por isso que o fabrican-
te aposta na extensa oferta
de serviços e tem a meta de
chegar a 2011 com 300 mi-
lhõesdeusuáriosdesuarede
Ovi–umportalqueservepa-
ra baixar aplicativos, com-
partilhar fotos, entre outros.
Umametamais doqueousa-
da, como se fosse possível
chegar ao tamanho do Face-
book emumano.●

†O repórter viajou a Helsin-
que a convite da Nokia

As “ideias quemerecem ser es-
palhadas” mencionadas no slo-
gan da conferência Technolo-
gy, Entertainment, Design
(TED) nunca foram tão diver-
sas quanto as que foram apre-
sentadas naprimeira edição do
eventonoPaís,oTEDxSP,visto
por cerca de 700 pessoas no
Teatro daMooca, no último sá-
bado. Tentando responder à
pergunta-tema– ‘OqueoBrasil
temaoferecer?’ – osmais de 30
pensadores,acadêmicoseartis-
tas que palestraram na edição
inauguralderamrespostasapa-
rentementedíspares, alternan-
do temas tão diferentes quanto
biotecnologia e tecnobrega.
Aparentementeporque,nofun-
do, quase todos os projetos gi-
ram em torno de dois eixos: a

criatividade inerente aosbrasi-
leiros e a apropriação original
quefazemosdatecnologia,bus-
cando soluções inteligentes pa-
ra problemas crônicos.

Surgido há 25 anos, o TED
passou de uma conferência
anual na Califórnia para uma
franquiamundial-porondepas-
saramnomes comoBill Gates e
Bono.Numatentativadedemo-
cratizar o evento, foi lançado
nesse anoTEDx (o “x” vindo de
“independente”), que levou o
conceito para países como Chi-
na, Rússia e Índia. Faltava só o
Brasil para completar o bloco
dos emergentes. A maratona
depalestras emSãoPaulo, de 5
ou 15 minutos, durou quase 12
horas, começando de manhã
com uma apresentação do per-
nambucano Vitor Araújo, que
marretouas teclasde umpiano
que permaneceria no palco por
todo o evento, para ao final vol-
taraser tocadoporoutromúsi-
co pernambucano, Ranieri.

Nesse meio tempo, falaram
figurascomooadvogadoRonal-
doLemos, comentando apossi-
bilidade de o Brasil produzir “a
primeira lei colaborativa do
mundo”, com o Marco Civil; o
pesquisadorSilvioMeira,abrin-
do cabeças comsua ideia de co-
nectividade total para os próxi-
mosanos;eaapresentadoraRe-
gina Casé, que foi aplaudida de
pé ao contar como as periferias
– doBrasil e domundo – conec-
taram-se por conta própria pa-
ra produzir “mercados organi-
zados, independenteseabertos
como o dos shows de aparelha-
gememBelémdoPará”.Elater-
minou dizendo que, por nossa
formação heterogênea, pode-
ríamos nos tornar uma “van-
guarda antiguetos” e começar
adivulgaranossamaneiramis-
turada de nos relacionar.

Único estrangeiro a falar e,
portanto, o único olhar de fora,
onorte-americanoCaseyCaplo-
we, fundador da revista Good,

semostroutãooumaisentusias-
mado com as soluções criadas
por aqui e que estão ganhando
novos territórios. Ele concorda
com aquilo que se mostrou um
consensoentreospalestrantes:
o Brasil oferece ao mundo uma
nova maneira de pensar e agir,
tratando suas limitações com
umaboa dose de criatividade.

“No Vale do Silício existe
uma comunidade enorme de
gente interessante pensando
emalternativas,masnãoháon-
de aplicar aquelas idéias. Já no
Brasil não faltam problemas, e
isso de alguma maneira é bom
para nós: sabemos exatamente
onde agir”, defendeu o jornalis-
taDenisBurgierman.Oresulta-
do? Inovação. O evento pode
nãoter respondido inteiramen-
te à pergunta que se propôs –
complexaqueé–mascomcerte-
zadeuumamploesboçodaque-
la que talvez seja a maior das
nossas qualidades: a vontade
de fazer diferente. ●

A quarta edição da Mobilefest,
queterminouontem,refletiuso-
brecomoamobilidadevemmu-
dando a relação das pessoas
com as cidades e também com
as outras pessoas. As obras da
exposiçãoabordavamcomoce-
lulares, GPS e outras tecnolo-
gias móveis podem ser usados,
por exemplo, para intensificar
a cidadania e para a defesa do
ambiente. ● RAFAELCABRAL
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†A repórter viajou a Belo
Horizonte a convite do evento

O4ºArte.Mov reuniu na sema-
napassada artistas, programa-
doreseestudiososdurantequa-
tro dias em Belo Horizonte. O
festival expôs obras interativas
que tocavam,aomesmotempo,
temascomoarte,geografiaemí-
dias móveis, e debateu como a
mobilidade pode fazer a socie-
dadeserelacionardemododife-
rente com o espaço urbano em
terra,mar e água. ● ANAFREITAS
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