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nantigo

P
or diversas vezes já me perguntaram por

que tanta gente padece de tecnofobia, ou

seja, a aversão ou o medo de lidar Com todas

essas máquinas que nos rodeiam, principalmen-

te os computadores. No que se refere aos com-

putadores, acredito que a resposta possa estar

diretamente relacionada ao maior mérito desta

grande invenção: a multifuncionalidade. É o úni-

co invento que não tem função fixa. Este é o seu

grande triunfo e, ao

mesmo tempo, o causa-

dor de um grande dile-

ma entre os usuários. O

impacto que ele causa

depende do que se quer

fazer. Você o liga e, de

forma decepcionante,

ele não faz nada so-

zinho.

Nunca se vendeu tanto computador como

agora. Prova disso é que eles foram parar nas

prateleiras dos supermercados. Muito provavel-

mente, você chegou a encher o carrinho de com-

pras de CPU, vídeo, CD-Rom, fax-rnodem e
outras tantas parafernálias que lhe disseram ser

imprescindíveis para a sua sobrevivência. Mais

provável ainda é que você, incauto comprador,

se sinta agora com um "elefante branco" em casa

e esteja se perguntando: 'O que eu posso fazer

de útil com esse objeto? "Será que sou capaz de
usá-lo?".

Se você tem feito as perguntas acima, não se

desespere. Primeiro, porque você não está so-

zinho. Segundo, porque está em curso uma mu-

dança que fará o convívio com os computadores

mais amigável do que tem sido. Durante muito

tempo, acreditou-se que as pessoas teriam com-

putadores em casa para editar, calcular, compu-

tar. Foi um enorme engano. A maior parte delas

não estava disposta a transformar a sala de estar

numa extensão de seus escritórios. A compra de

um computador tinha um significado apenas sim-

bólico: "Não sou retrógrado, não sou refratário

às inovações tecnológicas".

O que fará, então, com que as pessoas se

aproximem mais do computador? Simples: a

aplicabilidade da tecnologia. O computador por
SI só não muda nada. De nada adiantaria ele in-

vadir as casas se não houvesse algo interessante,

prazeroso e útil para se fazer.

E qual será essa aplicação da tecnologia? Nada

de muito novo: comunicação. Estamos acompa-

nhando o surgimento de uma nova mídia: a

Internet. Quando você descobrir a Internet, verá

que não será difícil passar algumas horas por dia

na frente do computador. Você ainda pode estar

pensando: 'Está certo, vou ter algo interessante

para fazer, mas nem por

isso ele se tornará mais

amigável".

Lembre-se, então,

de dois aspectos: quan-

to mais incorporada ao

nosso cotidiano uma

tecnologia, menos trau-

máticos são os seus

efeitos sobre nós. Em

segundo lugar, lembre-se de que o 'único motivo

pelo qual a tecnologia não é mais simples é porque

ela ainda não conseguiu ser".
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Renan Pinto Domingos

O computador por si só não
muda nada. Não adianta ele

invadir as casas, se não
houver algo interessante para

se fazer
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