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Quando a revista The New
Yorker publicou sua edição de 1° de

junho do ano passado, a arte da capa
causou enorme repercussão. A ilustra-
ção, criada pelo artista Jorge Colombo,
mostrava uma cena noturna idílica de um
carrinho de cachorro-quente em Nova
York. Todo o desenho foi feito com o apli-
cativo Brushes, em um iPhone. Tradicio-
nalmente, computadores e artistas nun-
ca foram melhores amigos. Então por
que dessa vez o encontro deu certo?

A tela sensível ao toque do iPho-
ne é a chave, diz Cathy Treadaway, do
Instituto de Cardiff da Universidade do
País de Gales, no Reino Unido. Segun-
do a pesquisadora, o display responde
ao desejo dos artistas de usar as mãos
para se expressar. "Uma das coisas
que os artistas tentam fazer quando
criam uma obra é comunicar um pou-
co de si, do seu conteúdo emocional",
diz. E as mãos são uma solução incrível
para isso. "Elas são um canal que pas-
sa pelo corpo e sai para o mundo. É a
maneira como estamos conectados."

A experiência artística de Cathy mos-
trou que programas de computador e
interfaces tradicionais, como o mouse e
o teclado, só atrapalham. O uso desses
dispositivos exige atenção a detalhes,



como menus, e envolve micromovimen-
tos com o mouse. "Isso faz nossos pro-
cessos de pensamento trabalharem de
modo bem diferente do que se estivésse-
mos criando com as mãos", diz.

Ter de se concentrar em comandos
de computador pode interferir seria-
mente nos padrões de pensamento de
um artista, acredita Ann Marie Shillito,
da Escola de Arte de Edimburgo, no
Reino Unido. "É uma verdadeira barrei-
ra para a criatividade", diz. "É por isso
que muitos artistas e artesãos, como fa-
bricantes de jóias e móveis, abominam
trabalhar no computador." Como mos-
tra a capa da The New Yorker, o cenário
está mudando. O aplicativo Brushes,
para iPhone, é parte de uma nova ge-
ração de tecnologias que permitem aos
artistas usar programas que garantem
movimentos mais naturais para criar.

Esculturas virtuais
As telas sensíveis ao toque não são a
única maneira de fazer isso. Ann Marie
lidera uma equipe que desenvolveu um
software cujo objetivo está em permitir
que artistas recebam feedback físico ao
projetar objetos virtuais 3D. A idéia da
equipe tem como base um dispositivo tá-
til chamado Falcon, que vibra e se move

para permitir que usuários "sintam" ob-
jetos virtuais. Originalmente desenvolvi-
do para jogos 3D, o Falcon é um cruza-
mento entre joystick e mouse.

À medida que o usuário interage com
o controle em três dimensões, seus mo-
vimentos são espelhados na tela. Pe-
quenos motores oferecem resistência
e geram pequenas vibrações para dar
feedback sobre várias propriedades do
objeto virtual que está sendo projetado,
como peso, textura e forma. "O que te-
mos é a sensação de toque. Como isso
é tão natural à nossa forma de interagir
no mundo real, significa que podemos
acessar o conhecimento que já temos
de objetos 3D", diz Ann Marie.

Daniel Keefe, artista e cientista da
computação na Universidade de Min-
nesota, nos Estados Unidos, está con-
vencido de que tecnologias que per-
mitem usar plenamente os sentidos
físicos irão aumentar a criatividade na
arte por computador. "Perdemos algo
quando migramos do mundo físico para
um mundo virtual criado apenas por
programação." Ele não acredita, no en-
tanto, que o problema já tenha sido re-
solvido. "Quero ser capaz de criar com
as mãos em um ambiente virtual. Hoje,
esse ainda é um verdadeiro desafio."



Keefe desenvolve o projeto Drawing
on Air ("Desenhando no Ar"), em que
artistas trabalham em um ambiente
virtual 3D. Uma das mãos segura um
dispositivo tátil chamado Phantom,
enquanto a outra veste uma luva conec-
tada a um computador. Enquanto uma
mão define o ponto de início de uma li-
nha, a outra faz o traçado. O dispositivo
tátil dá o feedback sobre a textura da
superfície, permitindo que o artista sinta
a mesma resistência que teria ao usar
uma tela ou uma folha de papel.

Argila digital
Abordagens ainda mais inovadoras es-
tão sendo estudadas. Seth Goldstein
e sua equipe da Universidade Carne-
gie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados
Unidos, trabalham em um dispositivo
3D que pode ser manipulado fisicamen-
te para criar obras de arte, da mesma
forma que esculturas podem ser mol-
dadas em barro. Chamado de argilo-
trônico (ou claytronics, em inglês), o
aparelho consiste em uma bandeja con-
tendo até 1 milhão de partículas, cada
uma do tamanho de um grão de areia. O

artista seria capaz de controlar a forma
como elas grudam às suas vizinhas, per-
mitindo que sejam moldadas.

A equipe diz que o dispositivo será
programável, facilitando a alteração do
comportamento do material para se
parecer com argila ou aço. Embora
ainda não tenha conseguido criar partí-
culas do tamanho de grãos de areia, a
equipe de Goldstein desenhou cilindros
de cerca de 1 milímetro de diâmetro.
Eles podem ser controlados para grudar
uns aos outros usando forças eletrostá-
ticas. "Interfaces como a argilotrônica
vão ter efeito bastante transformador
sobre a forma como nos expressamos
pelo computador", diz Goldstein.

Keefe concorda e diz que os artistas
vão adotar estas técnicas principalmen-
te porque vão conseguir fazer coisas em
ambientes virtuais que são impossíveis
na vida real. Eles poderiam, por exemplo,
criar objetos em 3D que desafiem a gra-
vidade. Goldstein imagina o dia em que
uma interface argilotrônica poderá ser
usada simultaneamente por diversos ar-
tistas para fazer uma escultura colabo-
rativa. "Vai ser incrível", diz.
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