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Seja em equipamentos que se camuflamperfeitamente
em nossas casas ou em novas formas de aplicar e se relacionar
com os dispositivos ao nosso redor, a presença eletrônica
se torna cada vez mais sutil e integrada PORWINNIE BASTIAN

TECNOLOGIA
INVISÍVEL

Na série Removed, o
artista Eric Pickersgill
(nesta foto, com sua
mulher Angie) retrata
pessoas em cenas

cotidianas, com o celular
nas mãos – ou quase: os

aparelhos foram
removidos nomomento

do clique; a ideia é
questionar nossa

alienação em função dos
smartphones
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UMCAMINHOSEMVOLTA.
Ao longo das últimas décadas, a
tecnologia se inseriu em nossas vidas
de maneira definitiva. Um simples
smartphone, hoje, incorporamais
recursos do que dispunhampaíses
inteiros no início dos anos 1970.

Os chips já estão embutidos em coisas normalmente não
associadas a computadores, como automóveis, implantes
médicos e até chaleiras – e o processo vem se acelerando.

Curioso é que, ao mesmo tempo em que ela se
torna onipresente, tende a ficar “invisível”. É o que
defende o pesquisador de tendências Rohit Bhargava
em seu livroNon Obvious 2017 (Ideapress): “À medida
que a tecnologia se torna mais sofisticada e capaz
de prever melhor o comportamento humano,
surge uma revolução em seu design, na qual as novas
interfaces estão mais intuitivas do que nunca, com
frequência se tornando tão bem integradas que
elas podem ser descritas como ‘tecnologia invisível’”.

No universo da casa, essa discrição pode se
traduzir em equipamentos eletrônicos que se
camuflam sem que se perceba sua real função até
que ele seja usado. É o caso do BeoSound Shape, um
sistema de alto-falantes sem fio para parede produzido
pela Bang &Olufsen. Revestidos com tecido
Kvadrat, os módulos podem ter diversas cores

e assumir inúmeras configurações, se transformando
em um elemento decorativo – mas com som
de alta definição. Natureza semelhante possui a The
Frame, da Samsung, projeto do escritório californiano
Fuseproject, que tem à frente o premiado designer
suíço Yves Béhar. Misto de TV e display para
obras de arte, The Frame possui shape finíssimo
e sensores que ajustam a luminosidade da tela
de acordo com a do ambiente, de modo que, ao exibir
uma fotografia ou a reprodução de uma pintura,
por exemplo, é praticamente impossível distinguir
o aparelho de um quadro como outro qualquer.

Outra vertente da tecnologia invisível é a diminuição
do número de telas em favor de outros tipos de interface.
Hoje, segundoBhargava – que esteve noBrasil
nas duas últimas edições doWired Festival –, osmales
do uso excessivo da tecnologia são bemdefinidos e
envolvem aomenos uma tela: “a da televisão nos segura
encasulados em casa; a do celular nosmantémdistraídos
da vida que se desenrola à frente de nossos olhos”.
O tema chegou a ser explorado na série fotográfica
Removed, em que o artista Eric Pickersgill busca chamar
atenção para a alienação provocada pelos smartphones.

Alémdisso, as interfaces atuais não correspondem
aos avanços do restante das tecnologias: os teclados são
descendentes diretos dasmáquinas de escrever;
omouse surgiu no final dos anos 1960; as telas tipo touch

É

Com design do
escritório Fuseproject,

de Yves Béhar,
a The Frame (no centro
da parede), lançamento
da Samsung, funciona

como televisão ou
display para obras de
arte – e, nesta função,

se mimetiza totalmente
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screen, nos anos 1970. “Nossos filhos e netos darão
muita risada quando souberemque nós acessávamos o
ciberespaço a partir de uma tela bidimensional e de um
teclado – seja no celular ou no computador. Esta interface
é pré-histórica”, se diverte o designerGutoRequena.
As possibilidades são infinitas: pesquisadores
doMIT, por exemplo, desenvolveram uma tatuagem
funcional temporária chamadaDuoSkin, que possibilita
controlar um smartphone ou outro equipamento
simplesmente correndo o dedo sobre ela.

Segundo Bhargava, “a ascensão de equipamentos
que usam automação inteligente, inteligência artificial
e controle de voz farão com que o design de interfaces
se torne cada vez mais intuitivo, preditivo e capaz
de funcionar sem a intervenção humana”. É o que
acontece com a August Smart Lock, outra criação
do Fuseproject. Dotada de reconhecimento facial,
a fechadura identifica os moradores da casa e destranca
a porta automaticamente com a sua aproximação,
de forma natural e sem precisar apertar nenhum botão.

Outro projeto futurista que conta como design
deYves Béhar e equipe é o ElliQ, da IntuitionRobotics,
em fase de testes. Pensado como um robô de companhia
para idosos, busca ajudá-los amanter umnível saudável
de atividade física, mental e social, reduzindo a solidão
ao simplificar sua conexão comomundo, a família
e os amigos pormeio de comandos de voz em linguagem
natural. Usando inteligência artificial, pode aprender
os objetivos de cada pessoa, como se exercitar com
mais frequência, conectar com a família ou aprender
mais sobre algum tema específico, e então sugere essas
atividades de forma proativa.

“Paramim, o importante é que a tecnologia se torne
invisível, que ela não distraia, não interrompa, que
possamos viver omomento”, disse Béhar ementrevista

àCasaVogue. Ele acredita que a tecnologia temenorme
potencial paramelhorar nossa experiência como universo
ao nosso redor. E é a isso que também se propõe o sistema
Well, emdesenvolvimento pelas empresasMatter
eMindtribe. Composto por umchuveiro que informa o
gasto de água, sensores demonitoramento de vazão e um
aplicativo para smartphones, o conjunto foi criado para
incentivar a economia hídrica e conscientizar o usuário,
impulsionando umamudança em seu comportamento.

Emais adiante ainda, o que podemos esperar?
“A Siri pode deixar seu telefone e tornar-se onipresente:
a inteligência artificial permite que quase qualquer
máquina,mesmo sendo fraca, seja controlada apenas
pela fala. A realidade aumentada (AR), prima próxima
da realidade virtual, que envolve a sobreposição ao
mundo real de informações geradas por computador,
começará amisturar o virtual e o real”, afirma o
jornalista especializado em tecnologia TimCross no
livroMegatech: Technology in 2050 (Economist Books).

Esta convicção corrobora a deGuto Requena:
“Teremos uma arquitetura híbrida: sensores
que detectam batimentos cardíacos, expressões
faciais e temperatura do corpo, entre outros, estarão
espalhados pelos lugares, invisíveis, literalmente
incorporados à espacialidade física – e os ambientes
poderão reagir ao nosso humor. Essa realidademesclada
juntará o concreto com o digital, o físico com o virtual.
Será possível usar o vidro da janela para projetar
imagens de uma revoada de passarinhos sobre a
paisagem existente, por exemplo”, acredita. Enquanto
esse futuro híbrido não chega, cabe a nós o desafio de
nos relacionarmos com a tecnologia e o universo virtual
sem perder o contato com a vida real que nos cerca.l

“Interfacesmais intuitivas
do que nunca se tornam
tão bem integradas que
podem ser descritas como
‘tecnologia invisível’”
ROHITBHARGAVA

O sistemaWell, das
empresas Matter e
Mindtribe, inclui um

chuveiro que informa o
gasto de água,
sensores para o

monitoramento de
vazão e um app (à dir.)
quemostra o uso ao

longo do dia (a
paisagem se torna
mais desértica à

medida em quemais
água é consumida)
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Com som de alta
fidelidade, o

BeoSound Shape, da
Bang & Olufsen, é
capaz de se passar
por uma escultura

instalada na parede,
quando desligado;
os módulos podem

ter várias cores
e assumir diferentes

configurações

Acima, a August
Smart Lock,
fechadura eletrônica
que reconhece
os moradores
e destranca a porta
automaticamente;
e, à esq., o robô
ElliQ, que se propõe
a promover o
bem-estar físico,
mental e social para
o público idoso –
ambos têm
design do estúdio
Fuseproject
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