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A escala com que avançam as inovações tecnológicas 

na contemporaneidade não tem comparativo na 

história da humanidade. Hoje, o planeta possui sete 

bilhões de habitantes e muito desse crescimento se 

deve ao avanço das técnicas de cultivo, distribuição de energia, 

medicina, comunicação e sociabilidade. Atualmente, geramos 

uma quantidade de informações diárias que suplanta praticamen-

te todos os dados pregressos.

O site de vídeos Youtube recebe 48 horas de conteúdo por mi-

nuto, o que equivale a oito anos de conteúdo audiovisual a cada 

24 horas. Em comparação, a Rede Globo produz em média 22 

horas de conteúdo diário. Dados como esses mostram que nós 

alteramos radicalmente a forma de computar o tempo e de pen-

sar linearmente em termos de períodos. Hoje, a produção cultural 

mensal da população global equivale, no âmbito da fotografia, da 

música e do vídeo, à soma de tudo produzido desde o início da 

era da reprodutibilidade técnica até os anos 2000.

Essas novas escalas de produção, distribuição, visibilidade e aces-

so tornam o nosso cotidiano cada vez mais intenso e interessante. 

Cada vez mais serão necessárias novas formas de adequação dos 

gastos energéticos que reduzam emissões poluentes, que melho-

rem o desempenho dos equipamentos e que previnam alterações 

climáticas. Diante dessa imensa massa de dados democratizados 

a todos com conexão à Internet, a maneira como ensinamos hoje 

deveria ser radicalmente diferente, já que qualquer aluno pode 

acessar e ler aquilo que o professor levou anos em sua formação 

para aprender ou até mesmo conhecer. Contudo, somente as in-

formações, e não o conhecimento, estão em todos os suportes a 

qualquer momento e em qualquer lugar.

Os sistemas computacionais do Google e do Facebook armaze-

nam e cruzam trilhares de dados por minuto para prover resulta-

dos sobre nossos desejos. Ou você leitor nunca foi surpreendido 

em uma busca na internet com uma informação que você mesmo 

não sabia que estava procurando? Essas situações são descritas 

como o futuro da rede e delas dependerá muito da nossa con-

dição de sociabilidade e, em alguns casos, até de sobrevivência.

Atualmente, o Google desenvolve um sistema de rastreamento de 

equipamentos que envia dados à “nuvem” informando posições 

geográficas dos usuários e consegue observar a partir de cruza-

mento de dados se há uma alteração na velocidade do aparelho 

em uma determinada via, tendo assim condições de calcular um 

congestionamento. Existem também sistemas de catalogação 

de dados interconectados em escala global sobre doenças que 

permitem diagnósticos com extrema precisão. Um médico terá à 

sua disposição bases de informação que, quando analisadas com 

milhares de outros casos, poderão prover resultados precisos em 

termos de diagnóstico.

Hoje é possível utilizar supercomputação para prever modifica-

ções climáticas com bases em modelos muito mais complexos. 

Para que tudo isso funcione, existem milhares de computadores 

interconectados em redes e padrões de acesso a dados ainda ini-

magináveis. Esse novo paradigma dos computadores é hoje co-

nhecido como Exoescala – possibilidade de fazer um computador 

possuir um bilhão de processadores. Estima-se que só em 2018 

chegaremos a esse patamar. Um computador de performance 

média que temos em casa possui algo em torno de 500 Gb de 

disco rígido, o que equivale a 90 DVDs. Um supercomputador 

como o Blue Gene, da IBM, pode  comparar-se a 180 milhões de 

DVDs e conseguir analisar em poucos segundos todos os dados 

contidos em seus discos. Isso  nos permite  dizer que, em um 

futuro próximo, teremos ao nosso alcance a possibilidade de 

programar ou até mesmo de alterar eventos. Em certo sentido, 

programar o futuro sempre foi um desejo humano. Se colocarmos 

em perspectiva o que aconteceu no último século em termos 

de mudanças na compreensão do mundo, podemos afirmar que 

nunca estivemos tão perto de realizá-lo. 
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