
s primeiros
semestres dos cursos
de graduação são
marcados pelas

disciplinas de história: da
economia, da medicina,
psicologia, da pedagogia.
Em TI, nem sempre é assim.
Em alguns casos, porque o
assunto é recente e de rápida
transformação, avalia-se que
a matéria não é necessária.

Uma análise ainda mais
abrangente mostra que,
mais do que isso, nem
sempre é necessário um
curso superior - o que
significa uma formação
completa - para começar
a exercer algum cargo
de desenvolvimento de
software e outros na área da
tecnologia da informação.
Olhar para frente é o
lema de todos. Identificar
tendências, avaliar os
movimentos e hábitos para
obter os melhores resultados
e conquistar o diferencial.

Mas considerando que
história geral e do Brasil
fazem parte do currículo
escolar regular e que
quase toda a profissão
inclui a disciplina em suas
grades, não seria também
importante que isso
acontecesse em TI? Segundo
Descartes de Souza Teixeira,
diretor do Instituto de
Tecnologia de Software (ITS)
e assessor de planejamento
e gestão da Associação para
Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (Softex),
muitas vezes se despreza
o estudo da história da
tecnologia da informação
porque a evolução é muito
rápida. "Mas entender a
evolução das tecnologias
pode ajudar os profissionais



a entender como elas
provocam impactos na
economia e na sociedade",
afirma. Além disso,
avaliando acontecimentos
que se repetiram, fica
mais fácil identificar
funções de impacto, aquelas
que vão causar uma
ruptura na rotina das
empresas e pessoas.

Nesse momento, por
exemplo, ele destaca a
nanotecnologia e a televisãc
digital (ler reportagem na
página 14) como duas
novidades que podem ter
essas características de
ruptura. "Quem se dedica
a observar essas mudanças
está mais preparado para
aproveitar oportunidades e
não se aventurar em ondas
que podem não ser como
se apregoa no momento,
como foi o caso da bolha
da internet", destaca.
Para quem pretende ser
um empreendedor, e
que precisa estimular a
criatividade, aprender o
que fizeram seus pares
no passado pode ser uma
boa prática para repetir
iniciativas bem-sucedidas e
fugir das fracassadas.

www.computerworld.com.br

Claro que estudar história
pode ser um tabu para
profissionais de exatas,
já que eles optaram por
ser distanciar da área de
humanas. Entretanto, o
coordenador de graduação
da Faculdade de Informática

e Administração Paulista
(FIAP), Celso Poderoso,
argumenta que as
exposições não precisam
ser feitas de forma chata e
entediante.

"Eu tento até buscar um
lado lúdico, lembrando

coisas que alguns jovens
desconhecem, como as fitas
cassete - e não fico apegado
a datas", conta. O acadêmico
defende o estudo da história
para que o profissional se
prepare melhor para as
novidades. "Se ele tiver em
mente que o fundamento
da tecnologia, em última
instância, é todo baseado
em zeros e uns, consegue
avaliar melhor os avanços",
acredita.

Poderoso explica que
a diferença entre um
curso superior e um
técnico de treinamento
em uma ferramenta
específica é a facilidade de
aprimoramento. "Quem
sabe não só história geral
de tecnologia, mas também
o propósito e a essência
do surgimento de cada
linguagem, compreende
porque novas propostas
e softwares surgem", diz.

Segundo o coordenador de
graduação da FIAP, isso
permite que se atualizem
mais rápido, com menos
dificuldade, enquanto os
demais precisam fazer
novos cursos.

Para quem resiste,
Poderoso completa. "As
áreas vivem muitos ciclos,
ondas que vão e vêm", diz.
Quem tem clara a linha
histórica pode investir em
tecnologias dadas como
mortas, como aconteceu
com os mainframes. "Isso
faz com que haja um cenário
de sobra de mão-de-obra
em algo novo e falte em
algo antigo, mas que ainda
tem grande demanda",
avalia. Estudar história da
tecnologia da informação,
portanto, faz com que as
pessoas cumpram o que o
velho ditado popular diz:
"Um passo atrás, para seguir
dois à frente".
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