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É um facto: entrámos na era digital!
Computadoresem todos os cantos do planeta. Sistemasoperativos e programasque

apregoammáximaprodutividadee infalibilidade.Softwareparafazertudoe maisum pardebotas.
Redesdecomputadores,servidores,homepages,surfançonaNet,muitosgigabytesdeinformaçãoa
circular (muito lixo também),diferentespossibilidadesdecomunicarvia redee concomitantemente
trocar ficheiros (e-mail, Icq, chat, net phone,newsgroups,teleconferencia,ftp), enfim um sem
númerodecoisasexcitantesou fastidiosase irritantesdependendodospontosdevista.De qualquer
modo, parece que a informática - apesar da relação amor/ódio vivida por boa parte dos utilizadores -
veio para ficar. É verdadeque as máquinase o softwaredão cabo do juízo e da carteiraaos
habitantesdesteplanetamasjá ninguémpodepassarseminformática.Um leitor de CDs é uma
coisabananal;telemóveis,enfim o pessoalalinhafiquem carosou baratos,façambemou mal, as
suasaltasfrequências,à saúdedossistemasbiológicos;computadorese todasasgeringonçasque
vêm atreladascomo parasitase que nos obrigama rebuscaros nossostostões,começama tentar
impor-senos larescomo um frigorífico ou uma televisão.Quemnão tem, é vítima da vertigem
consumistaou do sentimentodequeestáa ficar pelocaminhoe nosseusouvidosháumavoz (a do
séculoXXI?) constantementea martelar:«Tensde comprarum computador!».Serámaisum caso
de «in or out»?Considerandoqueo nossomeio ambienteé a selvada sociedadeda informação
(ondeconheceré poder)e talvezporqueestejaescritonosnossosgenesquetemosde sobrevivera
todo custoe quea chaveda sobrevivênciaresideno nossopoderde adaptação,(parasobreviver)
sentimo-nosobrigadosa acompanharde perto os avançosdas tecnologias(especialmenteas da
informação)paratambémtirar partidodelase/ounãoserapanhadoscompletamentedesprevenidos.
Isto é só uma daspossíveisexplicaçõesparaa corrida aos PersonalComputers.Claro que outra
explicaçãopodesero poderosomarketingnumasociedadeconsumistacom vocaçãoe estômago
paraconsumirmuito mais. Exemplo: «EsteNatal ofereçaa si mesmoum computadorligado à
Internete vá destaparamelhor»e decaminhoenchao sacodaTelecom!He! He! He! Ou será:Ho!
Ho! Ho!???…

De facto, os computadorestrouxeramclarasvantagensparatoda a gente- claro que nem
toda a genteo sentevisto que o mundo é desigual(novidadessó no…)! Paraalém de todasas
aplicaçõesfantásticase mirabolantes,algunsdosaspectosmaisinteressantesconsistembasicamente
napossibilidadedearmazenargrandesquantidadesde informaçãonumaformavirtualmenteeterna
(que não sofre desgastepelo tempo,ou seja,mantémas suaspropriedadesiniciais) em suportes
cadavez maispequenos,com maior capacidadee fiabilidade e aindaa possibilidadede duplicar
essainformaçãonumcurtoespaçodetempoe dea difundir paratodoo mundo.Estesprocessosde
armazenar,tratare ter acessoa informação(texto, imageme som)de um modorápido,eficientee
relativamente económico, impõem-se de tal modo que a palavra de ordem é digitalizar . 

Recordoa propósito uma chalaçaainda bem actual. Para o filósofo grego Pitágoras,o
mundotinha por baseos númerose se pudéssemosdesentranhara essênciaúltima do Universo
falaríamossó números.Os sistemasactuais (televisores,telemóveis,audio, vídeo, fotografia,
computadores,electrodomésticos,instrumentosciêntificos,etc)confirmamdefactoqueosnúmeros
(os dígitos)estãoem todaa parte,com umaomnipresençaqueos tornaquasedivinos e por issoé
lógico inferir que Deus é Digital …
A digitalização da informação é uma revolução.

O papiro e posteriormenteo papel foram consideradasgrandes invenções - marcos
históricos. No decurso da história da humanidade,a informação (ou se preferirmos, o
conhecimento)tornou-seum bemmaispreciosoqueo ouro– tornou-semesmovital. E ossuportes
quepermitiramo seuarmazenamentotornaram-seimprescindíveis.O papelaindaocupaum lugar
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central mas os suportes informáticos ou digitais apresentamhoje estrondosasvantagens.
Actualmente,nadapodesuperara estampagemde um CD ou um donwloadvia internet: rápido,
eficaz, económico e mais amigo do ambiente.

Digitalizar é imperativo.
A informaçãodigitalizadaé algomuito versátil.Osdireitosdeautorsofremmuito comessa

versatilidade!Por exemplo,um trabalhovaliosoque custouanosao seuautor,podeserassaltado
informaticamentee generosamentepartilhadocomo restodo mundoempoucosminutos.Um autor
de uma ideia podeinesperadamentevê-la na cabeçade outro e expressacom uma coincidência
assustadora.Enfim… Mas por exemplo,se uma biblioteca cujo conteúdofoi digitalizado arder
inesperadamente,nemtudo estaráperdidose os técnicosinformáticosfugirem previdentementeà
«Lei de Murphy» e tiverem guardadopelo menosum «backup» fora do cofre da bibliotecaque
claro está,foi a primeira coisa a derreter.No dia seguinte,o conteúdoda bibliotecapodeestar
copiadoemtodososcomputadoresdo mundotal comoosvídeoscaseirosdaPamelacomo Tommy
ou do Clinton com a Mónica a brincar com charutos(se tiver esseazar!). Para enfatizareste
aspecto,bastasugerirquesea BibliotecadeAlexandriativessepublicadotodaa suacolecçãonuma
enciclopédiamultimédiaemCD ROM nãoseteriaperdidoirremediavelmentetodaaquelapreciosa
informação.E quemsabe,seela nãotivesseardidonãoestaríamoshoje sob o jugo da Microsoft
com a sua Encarta e pior que isso com o seu sistema operativo dor-de-cabeça!

Se depois de digitalizar, fizermos os «back up»s e os guardarmoscomo deve ser, a
informaçãoé virtualmenteeternae poderá,seo desejarmos,estarao dispordequalquerpessoano
mundoquetenhaacessoa um computadorligadoà WWW. A tarefadedigitalizaçãoafigura-sehoje
indispensávelparaos responsáveisde museus,arquivose bibliotecas(locaisquesãobasicamente
repositóriosde informação)e tambémparatodasaspessoasquepossuemgrandesquantidadesde
informação e que a querem salvaguardare dar a conhecera outrém por acreditaremque é
importante.A TunaAcadémicaé paranóse paramuitosantigossócios,umainstituiçãocom uma
históriaquenãopodeseresquecida.Ao longo de 110 anosaconteceumuita coisaquemereceser
registadae reunida num local – um arquivo digital . Seráe já é, um local virtual. Seráuma
extensão dum outro local virtual que é a memória dos Tunos. Será povoado pelas nossas memórias.

Brevemente,seráinauguradaa SALA de ARQUIVO da TAUC queparaalémde reunir o
materialquetemescapadoàsintempéries,apresentacomonovidadeumainfra-estruturainformática
que- acreditamos- seráa chavedasuarevitalizaçãoe sucesso(re)produtivo.É a materializaçãode
um sonhoalimentadopor algunsdosmaisleaise empenhadossócios.A salae o equipamentoemsi
não são o grandeavanço.O que se pretendeé que para além de uma garantiaadicional de
preservaçãodo materiale suamaiordivulgação,nasçadaquium CENTRO de ESTUDOSsobreo
passadoda TAUC e daí possamsair novasideias para dinamizare destacara TAUC de hoje.
Como?Bom, isso não é muito difícil de calcular.Mas se és caloiro e tenspoucaimaginaçãoou
capacidadede processamento,espera pelos próximos Tunalidadesonde eventualmente(te)
rasgaremoso véu.Mas partedissoseráguardadoem segredopois infelizmentee por maisde uma
vez «assaltaramo nossopassado»… Isto demonstraque afinal há muito paraaprendercom o
passado da TAUC…

Bom, comumaboadosede trabalho,algumasideias,muitapaciênciae outrosingredientes
edificantes,conseguiremosfazer desteprojectoalgo de extremamenterentávelparaa TAUC. Se
estes factores não se conjugarem será um trabalho e esforço em vão, a redundar em
improdutividade.Vamos ser optimistase rezar para que bons ventos afastempara o largo os
fantasmas da contraproducência!

Notinha: Relembroqueo espaçoTunalidadesé detodoseestáabertoa todososTunospara
tratar assuntos que sejam do interesse da TAUC.

Adamo Caetano


