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PRESSÃO

Superfícies sensíveis ao toque possibilitam o
surgimento de instrumentos e programas que exploram
novos caminhos para produzir música digital
Fotos Reprodução

AMANDA DEMETRIO
DE SÃO PAULO

O som que sai dos apertões
na prancheta sensível ao toque poderia servir de trilha
sonora para um filme de drama, mas o Linnstrument ainda é só um protótipo.
Ao lado de orquestras
compostas de iPhones, DJs
que trocaram o laptop por
um iPad e outras invenções,
o instrumento representa
uma tendência: a criação de
música por meio de superfícies sensíveis ao toque.
O Linnstrument foi apresentado em 15 de maio por
seu criador, o designer de
produtos eletrônicos musicais Roger Linn, da Califórnia. Ele é feito de uma superfície multitoque que é sensível à pressão dos dedos.
Sobre a prancheta, uma
película mostra as notas que
são emitidas em cada área do
instrumento. O aparelho sente independentemente cada
nota, mas reproduz mais de
uma ao mesmo tempo.
Já o professor Ge Wang, da
Universidade de Stanford,
desenvolveu um programa
para transformar o iPhone
em um instrumento de sopro.
Inspirado em um instrumento semelhante à flauta,
ele criou o aplicativo Ocarina
(ocarina.smule.com), que
permite criar sua música no
iPhone assoprando no microfone, fazendo combinações de toques na tela e mudando a posição do telefone.
DJ DO IPAD

Rana Sobhany diz ter sido
uma das primeiras na fila de
uma loja da Apple em Nova
York no lançamento do iPad.
“Tinha acabado de começar a usar os aplicativos de
música de iPhone e fiquei
inspirada pelas funcionalidades dos programas. Comecei a pensar em maneiras de
incorporar o iPad em uma
performance ao vivo”, disse
Sobhany à Folha. Ela ganhou atenção da mídia e foi
apelidada de “DJ do iPad”.
“Percebi que era possível
construir uma seleção de
músicas com programas para o iPad. Em cinco dias, consegui juntar a seleção de músicas que estou usando.”
Ela prediz: “O iPad vai mudar tudo no jeito como a música é feita e executada.”
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Demonstração
Roger Linn e o Linnstrument em vídeo (bit.ly/linnvideo)

Ajay Kapur, coordenador do projeto Machine Orchestra, em apresentação em Los Angeles
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Orquestra junta robôs musicais e artistas
DE SÃO PAULO

Materiais
O Linn é feito com superfície multitoque sensível à pressão
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Composição
Para fazer a música, o usuário deve pressionar as notas

Na Machine Orchestra,
coexistem na mais perfeita
harmonia musical instrumentos programados como
robôs e artistas fazendo performances com engenhocas
musicais modificadas.
O projeto teve sua primeira
aparição em janeiro, mas estreou novos robôs e composições em maio. Ele reúne artistas e músicos com alunos
do Instituto de Artes da Califórnia, que aprendem a construir e programar os robôs
musicais. Tudo sob a batuta
de Ajay Kapur, coordenador
de música e tecnologia do
instituto californiano.
Entre os instrumentos
da orquestra está o MahaDeviBot, um robô de percussão
que reproduz sons indianos.
Segundo o site oficial, ele serve de ferramenta pedagógica
para retratar ciclos rítmicos

complexos para iniciantes.
Um redesenho do MahaDeviBot fez com que surgisse
o GanaPatiBot, outro robô da
orquestra. Nele, cada tambor
tem um sistema para funcio-

SAIBA MAIS SOBRE A
MACHINE ORCHESTRA
ESTREIA Apresentação inicial

em janeiro de 2010 no teatro
Redcat, em Los Angeles
NOVIDADES Em maio, surgem
novos robôs e composições
COORDENAÇÃO Ajay Kapur, do
Instituto de Artes da Califórnia
é o diretor musical e cocriador.
Michael Darling é o diretor
técnico de teatro
TWITTER twitter.com/karmetik
FACEBOOK facebook.com/
karmetik
VÍDEOS vimeo.com/
user1370717

nar, o que permite a obtenção de uma variedade de
sons. Além disso, na sua parte de trás ficam localizados
alto-falantes que reproduzem sons de um iPod Mini.
Mas o grande destaque entre as máquinas-artistas parece ser Tammy, criado a partir de objetos reciclados e
com mais de 1,8m de altura.
Os estudantes do Instituto de
Artes da Califórnia desenharam cada parte do robô, incluindo sinos e uma marimba artesanal.
Os robôs não são feitos para parecer com seres humanos e estão programados para improvisar. “Você sente
que está tocando com outro
humano. Em vez de manipular uma ferramenta, parece
que você está tocando com
algo que tem seus próprios
truques”, disse Jim Murphy,
um dos alunos de Kapur, à
National Public Radio. (AD)
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Saiba como traduzir
textos e páginas
da internet
Dificuldade: baixa
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A internet colocou uma imensa
quantidade de informação
disponível, mas nem sempre
elas se encontram em um
idioma que o leitor domina.
alguma página ou texto
1 Seestiver
numa língua estra-

nha ao leitor, uma solução é
usar tradutores automáticos
que os sites Bing (www.microsofttranslator.com) e Google
(translate.google.com) oferecem. O funcionamento deles
é parecido, mas existem
diferenças.

Tela mostra página original e página traduzida pelo Bing

apresenta um campo
6 OdeBing
entrada, no qual devem

ser colados ou digitados os textos, e um de saída, que mostra a
tradução. Basta entrar com o
texto, escolher idiomas e
pressionar Traduzir.
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no lugar do texto, você
7 Se,
digitar um endereço da re-

Google faz tradução do idioma italiano para o português

de e clicar em Traduzir, o programa mostrará uma tela com a
página original e a tradução.

colado ou digitado, a de uma
página da rede ou a de um documento do seu computador.

testes da Folha, a tradu8 Nos
ção foi boa para entender o

textos digitados ou
3 Para
colados, digite no campo em
branco, defina os idiomas e clique em Traduzir.

permite três tipos
traduzir uma página da
2 OdeGoogle
4 Para
tradução: a de um texto
rede, cole ou digite o ende-

reço completo da página no
campo de tradução e clique em
Traduzir. Uma nova página surge com a tradução.
traduzir um documen5 Para
to que esteja no seu com-

putador, clique em Envie um
documento e depois em Enviar
arquivo. Selecione o documento e escolha Traduzir.

contexto. Se o leitor domina o
inglês, uma dica é fazer a tradução de um idioma menos conhecido para essa língua. A tradução parece mais fiel assim.
DÚVIDAS? ESCREVA PARA
atalho.tec@uol.com.br

