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RAROS MOMENTOS EM
QUE SE CANSA DA

TECNOLOGIA, MUDA

SEU DIAL PARA FOTOS

E VINHOS

FACEBOOK? EU NAO!
NADA GARANTE QUE AS REDES SOCIAIS VÃO DURAR 50 ANOS

É muito fácil bancar o bobo em relação
ao f u t u r o . Basta pensar que as coisas de
agora vão durar para sempre. Isso se aplica à
mais recente loucura dos EUA. Várias faculdades
decidiram que o Facebook é mais importante
que suas próprias instituições. Refiro-me aqui à
tradicional publicação do anuário da faculdade.
A Universidade da Virgínia, a Universidade Purdue
e outras boas escolas decidiram acabar com o
livro do ano, que destaca os estudantes e suas
conquistas. Elas entendem que o Facebook faz a
mesma coisa online.

Colégios e faculdades imprimem os anuários e
os distribuem aos estudantes e seus pais. Depois,
esses volumes são usados com frequência como
material de consulta ou recordação. Há sempre
alguém desencavando um anuário antigo para
mostrar como era a velha senhora Jenkins no final
dos anos 50. Trata-se de um fenómeno que não
pode ser substituído pelo Facebook. Por acaso
alguém acha que o Facebook vai estar disponível
daqui a 50 anos? Eu não. Como o livro anual não
traz prejuízo para a escola, por que deixar de
produzi-lo se é uma tradição séria e importante? Só
a estupidez pode responder por essas decisões.

O certo é que a classe de 2011 da Universidade
da Virgínia não terá registro impresso em livro.
Uma pena. Todo mundo sabe que os CDs e DVDs,
os velhos discos rígidos e todas as mídias digitais
estão sujeitos a problemas. Enquanto um livro
dura centenas de anos, um CD cheio de dados
com sorte chega aos 50. Tenho montes de CDs
que já falharam. Confira os dados em seus velhos
disquetes. A maioria está corrompida, impossível
de ler. A ironia digital é que o conteúdo se mantém
intacto, porque é digital — mas se o material de
armazenamento falha, que diferença faz?

Suponho que teremos de lutar sempre para
transferir nossas fotos e documentos de uma
mídia para outra. Mas essa luta pela continuidade

não tolera decisões burras que, ao contrário,
convidam ao desastre. Isso inclui armazenar
conteúdo na nuvem. Milhares de sites do
Geocities desapareceram quando o serviço foi
fechado. Velhos sites pessoais na AOL também
se perderam. Não há razão para se pensar que
o Facebook e outras iniciativas terão destino
diferente. Portanto, a classe de 2011 ficará sem
história e sem memória.

A tecnologia é uma ferramenta, não uma
solução. A ferramenta ajuda você a fazer alguma
coisa. Se um site de busca deixa de existir, você
não perde nenhum conteúdo. Mas o Facebook
é uma solução. Se ele desaparece, você perde
amigos, identidade, dados e tudo mais. Todas as
soluções de tecnologia são temporárias, seja um
website, seja um videotape que não pode mais ser
executado. Os recursos de armazenamento são
soluções, não ferramentas, e portanto são falhos e
arriscados. Tenha cuidado. E lamente pela classe
de 2011 da Universidade da Virgínia.
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