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origens da programação no século XIX

Resumo:
A atividade de programação dos computadores tem origens que antecedem
a existência dessa máquina. Tomando como ponto de partida o invento do tecelão
francês Joseph-Marie Jacquard, que no início do século XIX construiu um tear
programável que usava cartões perfurados, este trabalho procura mostrar relações
da programação mecânica do tear com a programação dos computadores atuais.
A partir da análise de artigos publicados em relevantes periódicos do século
XIX, estes ainda pouco explorados nos estudos de história da informática, são
comentados alguns debates e repercussões decorrentes da divulgação do invento
de Jacquard.

Destacam-se também algumas modificações introduzidas nessa

máquina programável, especialmente no que se refere aos cartões perfurados.
Foram também analisados entre outros, o trabalho do inglês Charles
Babbage em meados do século XIX, e posteriormente do norte-americano Herman
Hollerith no final desse mesmo século, procurando verificar como as idéias de
Jacquard estenderam-se à medida que passaram a ser utilizadas em outras
atividades que nada tinham a ver com o processo de tecelagem.
Portanto, este trabalho pretende contribuir para o estudo da história da
informática por meio da análise das origens de alguns conceitos que continuam a
fundamentar esse campo do conhecimento até os dias de hoje.
Palavras-chave:
Jacquard; programação; cartões perfurados; história da informática.
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Title: Jacquard´s invention and computers: some remarks concerning the
origins of programming activity during the 19th Century.
Abstract:
The computers programming activity has its origins preceding the existence
of the machine itself. Taking as a starting point the invention of the french silkweaver Joseph-Marie Jacquard, who built in the beginning of the 19th Century a
programmable loom, using punched-cards, this paper intends to show the relations
between the loom mechanical programming activity and the actual computers
programming.
Through the analisis of articles published in important periodicals of the 19th
Century, not yet explored in the history of information technology studies, we
comment some debates and repercussions that followed Jacquard’s invention. We
also work with some modifications that occurred in that programmable machine,
mainly in the area of punched-cards.
Among others, we analyse the works of the british Charles Babbage in the
19th Century and Herman Hollerith at the end of 19th Century, seeking verification
of how Jacquard’s ideas spread when applied in other activities with no relation
with the weaver’s work.
Therefore this paper intends to contribute for the history of information
technology studies by the analisis of the origins of some concepts that still remain
basics to this field of science nowadays.
Key words:
Jacquard; programming; punched cards; history of informatics.
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Introdução
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Introdução

Ao depararmos com os princípios conceituais da programação envolvidos
no processamento, armazenamento e recuperação de informações, podemos
acreditar que embora a forma, os meios, a velocidade e a capacidade sempre
estivessem em um processo contínuo de crescimento e aprimoramento, esses
princípios continuam sendo praticamente os mesmos desde o século XIX quando
começaram a surgir.

Analisando documentos do século XIX, em particular vários artigos
publicados em periódicos daquela época, apresentamos neste trabalho alguns
aspectos desse processo que indicam essa continuidade que tem caracterizado a
atividade de programação. Assim, embora nos dias atuais estejamos vivenciando
uma incrível e rápida evolução da informática em termos de equipamentos e
aplicativos, os conceitos fundamentais permaneceram. Se esses conceitos, de
alguma forma já estavam formulados em séculos passados, muitos deles
provavelmente até de forma inconsciente, então concluímos que o que temos hoje
é fruto muito mais do avanço tecnológico, do que da geração de idéias realmente
novas.

Assim, neste trabalho, tomando como ponto de partida o invento do tecelão
francês Joseph-Marie Jacquard, que no início do século XIX construiu um tear
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programável, este trabalho procura mostrar relações da programação mecânica do
tear com a programação dos computadores atuais.

O primeiro capítulo descreve o ambiente do início do século XIX, quando o
tecelão Joseph-Marie Jacquard (1752-1834), construiu um tear programável, sua
motivação, seu invento e algumas observações de seus contemporâneos. Os
princípios técnicos da invenção são também apresentados e comentados à luz
das necessidades atendidas por Jacquard. Além disso, são apresentados alguns
outros inventos e idéias anteriormente propostas para acelerar o processo de
tecelagem e sua relação com o surgimento do tear programável.

O segundo capítulo trata como essa invenção foi recebida a partir dos
contemporâneos de Jacquard. Apresenta também algumas possíveis origens que
foram atribuídas a suas idéias e alguns aperfeiçoamentos que logo se seguiram.
Aborda-se também, como sendo uma das importantes conseqüências da
generalização do uso do tear programável, o problema da preservação da
propriedade intelectual. A seguir, ainda nesse capítulo, apresentamos alguns
desdobramentos a partir do século XIX, comentando alguns dos trabalhos
realizados posteriormente a Jacquard tais como os de Charles Babbage, Ada
Byron e Herman Hollerith.

O terceiro capítulo enfoca a atividade de programação, memorização e
recuperação de dados além dos problemas enfrentados e as soluções práticas em
cada caso. Analisa o surgimento das máquinas programáveis, da linguagem
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simbólica, da memória artificial, das informações versus os dados e do
planejamento de processos, comentados frente à atividade de programar e seus
desdobramentos desde o século XIX.

Assim, ao longo deste trabalho verificaremos que, embora no início do
século XIX Jacquard e seus contemporâneos estivessem preocupados apenas
com os problemas referentes à tecelagem, procurando criar teares e processos
cada vez mais eficientes para a indústria têxtil, eles já estavam envolvidos com
problemas e soluções que permeiam o ambiente da programação até os dias de
hoje.
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1. Jacquard, seu invento e seus contemporâneos
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1. Jacquard, seu invento e seus contemporâneos

No início do século XIX, o tecelão Joseph-Marie Jacquard (1752-1834),
construiu um tear com uma característica inédita até então: o seu tear era
programável. Esse invento teve grande repercussão e conseqüências em sua
época. O fato de ser programável inovava de forma impactante a indústria têxtil.
Este capítulo procura analisar as origens desse invento baseando-se em algumas
publicações da época.

Jacquard foi um “tecelão prático”. Seu pai, mestre-operário em tecelagem,
achava que para ascender à profissão de tecelão, a instrução nas letras, mesmo a
mais elementar, não teria utilidade alguma1. Esta era a idéia que prevalecia
naquela época. Talvez por isso, Jacquard aparentemente não tenha deixado
nenhum texto. Assim, este estudo fundamenta-se em trabalhos escritos e
publicados por alguns de seus contemporâneos.

A partir do final do século XVIII, em pleno processo de industrialização do
mundo ocidental, surgiam máquinas cada vez mais sofisticadas liberando o ser
humano de tarefas repetitivas e passíveis de erros. As tarefas de muitos
trabalhadores passaram a ser realizadas por máquinas, agravando alguns
problemas sociais, tais como o desemprego de operários que executavam tarefas
tradicionais, passadas de pai para filho por muitas gerações, um verdadeiro
1

L.F.Grognier, Notice sur C.M.Jacquard, 4.
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patrimônio familiar que estava sendo aos poucos desprestigiado. Alem disso, o
aumento da concorrência entre os produtores e muitas outras profundas
alterações sociais já faziam parte do cenário daquela época.

Toda essa turbulência afetou a produção e o comércio especialmente numa
das áreas mais relevantes na Europa do século XIX: a manufatura têxtil.2 Os ricos
tecidos que eram encomendados com exclusividade começaram a ser
substituídos por outros com novas bordaduras e desenhos padronizados.

A crescente necessidade de produção de tecidos em massa, cada vez mais
sofisticados, justifica a relevância que um tear do tipo programável teve perante a
sociedade da época, como foi o caso da máquina apresentada por Jacquard. O
próprio Imperador Napoleão, reconhecendo esses fatos e procurando firmar-se
principalmente frente à rival Inglaterra, veio em auxílio dessa atividade produtiva.3

Padrão de tecelagem do século XVIII – “The draw boy”, Bill de Hora, Jan, 2006
2
3

Charles Knight, Knowledge is Power: A view of the productive forces of modern society, 307-33.
Edwards & Co., “Jacquard”, in Lives of the Illustrious. The Biographical Magazine, Volume II
(1852): 20-9.
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Cadeira esculpida e dourada com uma guarnição de seda. França, 1760.
Autour du Fil, l’encyclopédie des arts textiles, Editions Bonnier, Paris, 1989, volume 8

A transformação dos processos de tecelagem nos traz um exemplo real de
como as máquinas se tornaram cada vez mais importantes e solicitadas tanto no
aspecto de produtividade quanto em seus aperfeiçoamentos, levando à
automação de procedimentos, a qual tomou forma no tear inventado por Jacquard.

Fabricar tecidos é uma das mais tradicionais atividades humanas. Do mais
rude artesanato até as mais sofisticadas fábricas, a indústria têxtil tem mostrado
sua importância em todas as civilizações desde o passado mais remoto até os
dias de hoje.
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Muitas técnicas foram desenvolvidas durante todo esse percurso. Trançar
fios, dos mais diferentes tipos e origens, nas suas diversas formas de tecer,
transformou-se numa verdadeira arte onde a inteligência e a criatividade humanas
deixam sua marca indelével.

Na época em que viveu Jacquad, os teares, embora ainda manuais, já eram
sofisticados como ilustram as duas figuras abaixo:

[Volume Z 373. Pl.III : métier et artisanat.]
Plano do ‘métier’. [Cote : Z 373-374/Microfilm
R 122 121 et R 122 113]
Gallica [Illustrations de Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences, arts et
métiers. Tome 1 des planches] / Lucotte... [et
al.], dess.; Bénard, grav. 1777-1779.

[Volume Z 373. Pl.V : métier et artisanat.]
Elevação para preparar a tela. [Cote : Z 373374/Microfilm R 122 121 et R 122 113]
Gallica [Illustrations de Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences, arts et
métiers. Tome 1 des planches] / Lucotte... [et
al.], dess.; Bénard, grav.1777-1779.

Louis Figuier4, doutor em ciências, doutor em medicina, professor que
química na Escola de Farmácia de Paris e redator do boletim científico do jornal
“La Presse”, relatou em publicação de 1855 que até fins do século XVIII os teares
eram de acionamento puramente manual. Embora os tecidos já fossem
sofisticados, chegando a grandes trabalhos repletos de desenhos em diversas
cores, perdurava ainda o processo manual, como era ainda feito por exemplo, na
Índia. O tecido era fabricado linha-a-linha, cor-a-cor, desenho-a-desenho, em um
trabalho meticuloso e repetitivo.

Ainda no século XVIII, eram necessárias três pessoas para operar um tear:
o “leitor de desenho”, o puxador de laços (“tireur de lacs ou de fils”) e o tecelão.

4

Louis Figuier. Les applications nouvelles de la science a l’industrie et aux arts en 1855, 141.
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[Volume Z 373. Pl.I : métier et artisanat.] Um atelier de tecelagem com diversos dispositivos
utilizados.
Fig.1 e 2 : plano e corte da ‘navette’. Fig.3 : perspectiva de da ‘navette’. Fig.4 et 5 : bobina da
guarnição. Fig.6 : agulha da bobina. Fig.7: ‘temple’. Fig.8 : braço da cremalheira. Fig.9 : braço
simples. Fig.10,11 et 12 : laços. [Cote : Z 373-374/Microfilm R 122 121 et R 122 113]
Gallica [Illustrations de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers. Tome
1 des planches] / Lucotte... [et al.], dess.; Bénard, grav. 1777-1779.
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O trabalho era executado da seguinte maneira, segundo nos relata Louis
Figuier5: O modelo do desenho a ser reproduzido ficava sobre uma grande mesa,
dividido em pequenos quadrados. As linhas horizontais correspondiam à urdidura
e as outras à trama. Os pequenos quadrados do desenho correspondiam aos
pontos em que os fios deviam se entrelaçar. Em cada ponto de encontro dessas
linhas havia um sinal no desenho que indicava se o fio da cadeia do tecido
deveria ser levantado ou abaixado.

O leitor do desenho permanecia em pé frente à mesa e comandava a
manobra. Assentado em frente ao tear, o tecelão tinha em suas mãos uma
“navette” ou lançadeira carregada com diferentes cores que deveriam servir para
formar a trama. O “puxador de laços” sempre uma criança, pois devia ser leve
para ficar em uma posição superior, tinha como função elevar ou abaixar os fios
da cadeia conforme era instruído para cada passagem de uma linha da trama.

Seguindo o desenho quadriculado, para cada linha horizontal, da esquerda
para a direita, o leitor dizia ao “puxador de laços”: - Elevar tal e tal fio. O menino
obedecia, selecionando e suspendendo os fios indicados; nesse momento o leitor
dizia ao tecelão: - Passe tal cor. O tecelão então lançava a “navette” carregada
com a cor designada, cruzando assim as linhas, algumas suspensas e outras não,
formando assim a trama do tecido, e reproduzindo cada detalhe do desenho
original.

5

Ibid., 141-2.
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A função de leitor do desenho era normalmente exercida por uma mulher,
(a própria mãe de Jacquard foi uma delas). Sua função era ser uma espécie de
tradutora de esquemas de figuras, definindo linhas e cores a serem manipuladas a
cada passo da tecelagem.

A função de “puxador de laços” era exercida por um menino (na infância
Jacquard foi um deles, e chegou a fugir de casa por causa disso), era um trabalho
extremamente penoso e cansativo. No meio dessa “gaiola” de instrumentos, como
nos relata Figuier, cercado por agulhas, fios de todas as cores, ganchos e cordas;
devendo a todo instante abaixar-se, levantar-se, puxar e esticar, a pobre criança
forçava seu corpo flexível nas mais diferentes e desconfortáveis posições; isto
levava os “puxadores de laços” a terem uma existência miserável6.

6

Ibid., 143.

20

Um operário em seu atelier de tecelagem
L. VIGNON "La soie" (1890)
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O interior de um atelier de tecelagem em 1831. Gravure de Férat
Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net. Editor: Jean-Louis Morel, 2008

Para fabricar um tecido comum, ocorria um dispêndio de cerca de 1 minuto
para passar no máximo 2 linhas transversais7. Considerando uma equipe bem
treinada e em produção constante, trabalhando sem nenhuma interrupção, o
tempo necessário para produzir apenas 1 centímetro de tecido era de
aproximadamente 30 minutos. Apesar da velocidade ser muito baixa, ela era
reduzida ainda mais, conforme a complexidade do desenho, a habilidade da
“leitora de desenho” e a disposição física do “puxador de laços”.

Todo esse trabalho era extremamente cansativo, insano, repetitivo e
realizado nas condições mais adversas imagináveis. Numa publicação em 1931,
Gaston Bonnefon um biógrafo pesquisador e admirador de Jacquard comentou:

7

J.Essinger, Jacquard’s Web, 11.
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“Esses infelizes operários mantinham a mesma atitude durante a
jornada inteira; seus membros se torciam, se deformavam, eram
maltratados, e como o trabalho era puramente mecânico, exigia um
pouco de força, e tudo envolvia as pobres e infelizes crianças8”.

[Volume Z 373. Pl.II Perspectiva de um tear. [Cote : Z 373-374/Microfilm R 122 121 et R 122 113]
Gallica [Illustrations de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers. Tome
1 des planches] / Lucotte... [et al.], dess.; Bénard, grav. 1777-1779.

8

G.Boneffon, Jacquard 1752-1834, 1.
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Esquema básico de um tear mecânico manual

A cidade de Lyon na França era um centro de tecelagem conhecido por
toda a Europa, onde inúmeras pequenas oficinas empregavam homens, mulheres
e também conforme já comentado, muitas crianças. Foi nesse ambiente que
cresceu Joseph-Marie Jacquard.

Com uma grande aptidão para a mecânica, apesar de não ter estudado
formalmente, o jovem Jacquard sempre estava envolvido com idéias de
aperfeiçoamento

da

operação

dos

teares

quanto

a

detalhes

de

seu

funcionamento, buscando imaginar dispositivos que facilitassem e simplificassem
o esforço humano junto à máquina, principalmente na tarefa que ele tão bem
conhecia e odiava: a do “puxador de laços”. Esta era a principal atividade que
Jacquard queria suprimir e, assim, se perguntava: como fazer para, a partir de um
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desenho pré-estabelecido, suspender sem o auxilio do “puxador de laços”, as
linhas exatas a cada passo da feitura da trama do tecido?

Entre o final do século XVIII e início do XIX aconteceram imensas
mudanças na França. A grande indústria manufatureira de tecidos de Lyon estava
em ruínas. Era momento de reconstrução e hora propícia para novas idéias e
invenções. Jacquard, que nunca abandonou suas idéias de melhorar o
funcionamento dos teares, teve então oportunidade de dar vazão à sua
criatividade.

Após diversas tentativas e ajuda financeira de alguns amigos também
ligados à tecelagem, Jacquard finalmente idealizou e construiu um novo tear, uma
máquina que foi logo apresentada na “L’Exposition des Produits de l’Industrie
Nationale” em setembro de 1801, ganhando uma medalha de bronze e um “brevet
d’invention” 9 válido por 10 anos para sua produção10.

Posteriormente, em 1804 a “Société d’Encouragement pour L’Industrie
Nationale” lhe conferiu a medalha de ouro. Jacquard foi então “convidado” e
permaneceu quase como um “prisioneiro” em Paris no “Concervatoire des Arts et
Métiers” onde restaurou e construiu muitas máquinas. Foi aí que, pela primeira
vez, teve contato com os projetos e idéias da máquina de tecer de Vaucanson

9

“brevet d’invention” : era um título de propriedade industrial que conferia ao seu proprietário o
direito exclusivo de exploração de sua invenção durante um tempo determinado
10
L.F.Grognier, Notice sur C.M.Jacquard, 8.
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idealizada em meados de 175011, a qual nunca havia funcionado e que estava
definitivamente abandonada e desmontada12, como veremos mais adiante.

O ponto de vista que destaca o impacto do invento de Jacquard na
industria têxtil da época, entremeado com adjetivos que destacam sua
genialidade, encontra-se expresso no trabalho “Notice sur C. M. Jacquard”, lido e
publicado a 12 de setembro de 1836, 2 anos após a morte de Jacquard, na
“Associé Vétéran de La Société Royale d’Agriculture, Histoire Naturelle et Arts
Utiles de Lyon” produzido por seu secretário geral Louis-Furcy Grognier, um
eminente professor “de educação, higiene e zoologia” da escola veterinária de
Lyon13.

Nessa notícia, contendo comentários sobre a vida e obra de Jacquard,
repleta de notas esclarecedoras quanto a seu invento, repercussões e
ambientação da época, Grognier também relata algumas atribulações sofridas por
Jacquard provocadas pela oposição de alguns de seus próprios compatriotas,
quer pela concorrência, quer pelas mudanças ocorridas nas atividades
profissionais dos tecelões, e até mesmo por inveja. Seu comentário final, é que,
“somente a posteridade saberá honrar a Jacquard”14.

11

P.Eymard, Historique du Métier Jacquard, 8.
L.F.Grognier, Notice sur C.M.Jacquard, 9-10.
13
Ibid., 3.
14
Ibid., 24.
12
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Essa visão de futuro, apresentada por Grognier, da tribuna de uma
importante associação da época, tinha por objetivo principal certamente, promover
a figura de Jacquard como um concidadão de valor, o que já estava sendo de
alguma forma atenuado e esquecido.

Como exemplo dessa promoção, fundamentada por uma inegável
admiração pessoal,

Grognier relata o seguinte caso ocorrido em 1801: ao

conceder a Jacquard um

“brevet”, o ministro do interior da França, Chaptal

exaltou a eliminação do “puxador de laços”, o qual identificou como sendo uma
espécie de máquina humana envolvida num trabalho penoso.

Tendo em vista essa observação do ministro, e a aparente pouca
importância dada aos méritos de Jacquard, Grognier então complementa seu
comentário, dizendo que “o cidadão Jacquard consagrou muitos anos a grandes
esforços e penosas pesquisas para alcançar o resultado atingido”15 e rebate
também as críticas de que Jacquard era apenas uma artesão comum, que por
sorte, se inspirou na esquecida máquina de um ilustre compatriota seu de nome
Vaucanson, já falecido. Grognier afirma ainda que o tear foi construído por um
homem iletrado, genial e que provavelmente até sua primeira construção, nem
tinha ainda conhecido o trabalho de Vaucanson. Compara a contribuição de
Jacquard à de Isaac Newton e arrisca uma razão desse sucesso: “porque ele

15

Ibid., 28.
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[Jacquard] pensou muito”16. Com esta última frase, impressa em itálico no original
de seu artigo, vemos uma crítica velada a opiniões apressadas, e irrefletidas que
reduziam o valor de Jacquard que, na sua condição de tecelão “prático” não
inspirava maiores considerações, como parecia ter sido tratado pelo ministro.

Toda essa “genialidade” destacada por Grognier, tem a ver com a
habilidade do inventor em aperfeiçoar e incrementar idéias anteriores sobre
cartões perfurados e dispositivos mecânicos para sua respectiva leitura. O tear
programável foi o objetivo único de Jacquard e, embora a leitura dos cartões
tivesse sido a forma que ele encontrou para essa mecanização, seu foco de
atenção sempre foi liberar operários de um trabalho penoso e repetitivo.

O invento e seu princípio técnico:

O princípio básico do mecanismo do tear de Jacquard era constituído pela
construção de diversos dispositivos tipo agulha ou ganchos que “liam” em cartões
perfurados (inicialmente eram placas metálicas) ligados um ao outro, um código
binário representando quais ganchos deveriam ser elevados ou não, preparando
assim automaticamente a passagem da linha transversal.

16

Ibid., 28.
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O tecido é feito pelo cruzamento de muitos fios paralelos que formam a
urdidura, e a intercalação de um fio transversal, a trama.

TAFFETAS

SERGE

SATIN

3 tipos de armaduras básicas para tecidos utilizadas na época de Jacquard. As outras são derivadas destas. As
linhas verticais são a urdidura e as horizontais pelas diversas passagens da “navette” formam a trama.
Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, apresentada por “Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net” editada por
Jean-Louis Morel, 2008.

Os esquemas a seguir ilustram o funcionamento do tear de Jacquard,
mostrando como é feita a seleção de quais fios da urdidura devem ser elevados
para a passagem do fio transversal, conforme uma programação previamente
estabelecida e comandada por cartões perfurados.
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Figura 1
Analytical Engine V: O Tear de Jacquard.
Artigo do colunista B.Piropo de 26/09/2006

Na Figura 1 podemos observar os fios saindo de um carretel formando a
urdidura e posteriormente a trama. Cada fio da urdidura está preso a um gancho
vertical, pelo qual pode ser elevado.
Esses ganchos verticais estão presos a hastes horizontais as quais são
forçadas por molas que se apoiam num anteparo.
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Figura 2
Analytical Engine V: O Tear de Jacquard.
Artigo do colunista B.Piropo de 26/09/2006

Na Figura 2, vemos que as hastes horizontais são puxadas para a direita (vide
seta) ao mesmo tempo em que é interposto um cartão perfurado entre as
extremidades dessas hastes e o anteparo.

Figura 3
Analytical Engine V: O Tear de Jacquard.
Artigo do colunista B.Piropo de 26/09/2006
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A Figura 3 mostra que, ao serem liberadas as hastes horizontais, e pela
força das molas, todas elas procurarão voltar a tocar o anteparo, mas nesse
momento, somente aquelas permitidas pelos furos do cartão conseguirão fazê-lo.

Está aí a seleção física que queremos destacar: conforme a programação
de furos do cartão, somente os ganchos selecionados permanecerão na posição
vertical.

Figura 4
Analytical Engine V: O Tear de Jacquard.
Artigo do colunista B.Piropo de 26/09/2006

Conforme nos mostra a Figura 4, uma barra horizontal vinda de cima,
acolhe os ganchos que permaneceram disponíveis posicionados verticalmente.
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Figura 5
Analytical Engine V: O Tear de Jacquard.
Artigo do colunista B.Piropo de 26/09/2006

Finalmente, conforme a Figura 5, os ganchos selecionados são elevados,
suspendendo assim os respectivos fios da urdidura, disponibilizando a
configuração necessária de fios elevados e fios não elevados, para a passagem
adequada do fio transversal.

Observamos que essa elevação dos fios selecionados pelos furos do
cartão, vem substituir exatamente a função do “puxador de laços”, objetivo
fundamental de Jacquard, no qual foi bem sucedido.

Jacquard teve que criar técnicas práticas para registrar em forma de dados
representados pelos furos nos cartões, todas as informações referentes às
posições a serem tomadas pelos ganchos. Definir o momento exato em
combinação com outros ganchos, no qual cada linha da urdidura seria elevada ou
não, dependia de uma preparação cuidadosa do conjunto de cartões, baseando-
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se no desenho a ser tecido destacando os pontos de cada entrelaçamento. Surgia
assim uma nova função, quase uma nova profissão: o trabalho intelectual,
minucioso e de grande valia do preparador de cartões.

[Volume Z 373. Pl.VI double : métier et artisanat.] Detalhes em elevação lateral. Alguns dispositivos
para montagem da tela. Estas peças compunham a base de um tear manual no qual a tela
constituía na armação onde a urdidura (fios verticais) era posicionada e transformada na trama
(fios entrelaçados).
[Cote : Z 373-374/Microfilm R 122 121 et R 122 113]
Gallica [Illustrations de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers. Tome
1 des planches] / Lucotte... [et al.], dess.; Bénard, grav. 1777-1779.
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O tear de Jacquard possuía elementos mecânicos suficientes para
interpretação dos dados e respectiva conversão em ação sobre hastes, ganchos e
molas de forma a repercutir sobre o entrelaçamento das linhas17.

Cartões de Jacquard ligados entre si
Berlin Technological Museum (Gessler Photo, 2002)

Alem de aumentar consideravelmente a velocidade de produção, o novo
tear podia ser acionado por apenas um operário. Estavam dispensados o leitor de
desenho e o puxador de laços. Somente estas duas vantagens, já fizeram na
época uma grande e marcante diferença. Mas havia ainda outra grande vantagem:
uma vez preparados os cartões, eles podiam ser copiados e vários teares ao
mesmo tempo podiam produzir o mesmo desenho quantas vezes fosse
necessário.
17

L.F.Grognier, Notice sur C.M.Jacquard, 37-8.
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A idéia que logo surgiu em seguida, de criar “cadeias de cartões”, isto é,
emendar os cartões entre si ligando também o primeiro ao último, permitia, com
uma única preparação de cartões a partir de um desenho específico, gerar tecidos
com o mesmo desenho repetindo-o sempre a uma distância fixa pré-definida.
Ganhava-se assim uma produtividade enorme, se considerarmos que antes, para
cada desenho mesmo repetido, todo aquele processo manual conforme já descrito
era indispensável.

Tear de Jacquard com um operador. Os cartões formando um laço comandam a suspensão préprogramada das linhas da trama. Um único operário pode acionar o tear. (Britannica)
(Gessler, 2002)
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Ao suprimir as funções do leitor de desenho e do puxador de laços,
substituindo-os por cartões perfurados que provocavam de uma forma automática
a elevação dos fios selecionados, Jacquard estava criando uma forma de
memorizar

dados

a

serem

posteriormente

recuperados

e

utilizados

repetitivamente. Essa memória, materializada em cartões perfurados, guardava
informações codificadas em código binário e representava um “armazenamento”
de todo o trabalho do leitor de desenho e do puxador de laços. Tratava-se portanto
de uma verdadeira máquina programável. Era a substituição do trabalho manual
pela máquina, com grandes vantagens.

Paralela e conseqüentemente, surgia também uma nova especialidade,
uma nova função: a do preparador de cartões. Este operário devia saber como
traduzir o desenho a ser incorporado no tecido na seqüência e preparo lógicos dos
cartões.

Preparação dos cartões Jacquard
(The Computer Organization)
(Gessler, 2002)
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Antecedendes:

Descrevemos a seguir alguns trabalhos que antecederam o feito de
Jacquard, procurando assim mostrar, que o invento comentado foi também
conseqüência de tentativas e erros de diversos personagens anteriores.

Desde o início do século XVIII já se intensificavam diversas inovações nos
teares18, tais como os construídos por Basile Bouchon em 1725, que procurou
adaptar agulhas metálicas para pinçar cada linha durante a produção do tecido.

Naquela época também já eram comuns as pequenas “caixas de música”,
acionadas manualmente. Funcionando também de forma semelhante existiam
relógios, geralmente instalados nos campanários das igrejas, que periodicamente
tocavam pequenos trechos musicais. Esses relógios possuíam cilindros giratórios
perfurados nos quais estrategicamente eram introduzidos pinos. Conforme o
cilindro girava de forma constante, os pinos acionavam pequenos martelos que
tangiam sinos cada qual soando uma nota musical diferente19.

18
19

P.Eymard, Historique du Métier Jacquard, 4-5.
Society of Gentlemen. Dictionary of Arts and Science. Verbete: Chime, 577-8.
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Observamos que aqui já existia a figura do “programador” da música que o
relógio deveria tocar, ou seja, era necessário posicionar os pinos de acordo com
as notas musicais desejadas.

Jacques de Vaucanson (1709-1782),

inspirando-se no funcionamento

desses dispositivos, em 1749 procurou usar cilindros para automatizar o processo
de tecelagem, inovação esta que permaneceu apenas no estágio de testes20.
Provavelmente por problemas mecânicos, e não pelas idéias que eram boas, esta
máquina nunca veio a funcionar a contento.

Anteriormente, em 1734, Jean Philippe Falcon idealizou a possibilidade de
usar cartões retangulares perfurados aplicados ao acionamento de um tear. Devia
ser uma solução incompleta, pois somente 14 anos depois, em 1748 é que Falcon
viabilizou a confecção dos seus cartões, o que ele estabeleceu como “segredo de
família”21, impedindo a generalização de seu uso. Sua solução ainda não
possibilitava dispensar a função do “puxador de laços”, apenas tornava o trabalho
menos penoso e mais preciso. A produção não podia ser variada, provavelmente
porque não era possível trocar os cartões, a máquina de Falcon era fabricada de
acordo com os cartões. O mecanismo não aceitava outras seqüências de cartões
os quais apenas serviam como acionadores intrínsicos aos mecanismos, isto é, o
tear só funcionava de uma única forma e sempre com os mesmos cartões.

20
21

G.Ifrah, História Universal dos Algaismos, 639-40.
Eymard, Historique du Métier Jacquard, 5.
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Muitos anos mais tarde, em 1825, haviam apenas alguns desses teares em
Lyon, visitados pessoalmente por Eymard22. Nessa visita ele pôde constatar que
era fabricado um tecido para ornamentação de igrejas sempre com o mesmo
desenho, e tudo era passado de pai para filho já por três gerações.

Jacques de Vaucanson (1709-1782), membro da “Academie des Sciences”
desde 1746

foi apresentado por Eymard, como ilustre personagem23. Sempre

envolvido com a mecânica aplicada à tecelagem, apresentou em 1745 numa
exposição em Lyon, um novo tear que tecia seda utilizando-se de um cilindro
giratório vinculado a um conjunto de agulhas e ganchos. Por diversas limitações,
esse tear nunca funcionou a contento e acabou sendo esquecido. Ao tomar
conhecimento

das

idéias

de

Vaucanson

Jacquard

aproveitou-as

no

aperfeiçoamento de seu tear automatizado. Por exemplo: a continuidade sugerida
pela rotação contínua do cilindro da máquina de Vaucanson, serviu de inspiração
para Jacquard criar suas cadeias contínuas de cartões (o último ligado ao
primeiro). 24

Como já vimos anteriormente, o aparecimento do tear de Jacquard foi de
grande impacto em sua época. Por ser agora acionado apenas por um único
operário, sua receptividade não foi muito boa entre os operários que temiam
perder suas funções.

22

Algumas revoltas aconteceram por isso.

Ibid., 5
Institut de France, Académie des sciences, In memorian, 3.
24
L.F.Grognier, Notice sur C.M.Jacquard, 9-10.

23

Também

40
chamaram a atenção de industriais da época que em diversas ocasiões passaram
a proteger e apoiar o inventor.

Colcha para cama fabricada por tear de Jacquard em 1840.
(Gessler collection, 2002)

Fica evidente que o aparecimento desse novo tear afetou toda a área de
produção têxtil da época25, tornando possível produzir um volume muito maior a
custos mais baixos, com menor interferência humana e com grande redução de
erros. Os produtos começaram a mudar dramaticamente. Novos artistas
começaram a produzir padronagens mais complexas, diferentes e mais atraentes,
atendendo assim à nova burguesia da época. Houve rapidamente uma

25

Ibid., 35-6.
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multiplicação do uso do novo tear que se estendeu além da França, por toda a
Europa.26

Colcha para cama fabricada por tear de Jacquard em 1842.
(Anonymous collection. 2002)

Assim Jacquard idealizou uma forma de programar uma máquina, liberando
o homem da insana tarefa de escolher agulha, linha e posição a cada laçada no
desenho de um tecido que estava sendo fabricado.

O trabalho de Jacquard, no que se refere à programação de seu tear, nos
mostra que de alguma forma ele teve que desenvolver um conjunto de comandos,

26

Ibid., 19-20.
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que agrupados de uma forma específica, servisse como “linguagem” de
interlocução com a máquina que acabara de inventar.

Essa necessidade de criar uma linguagem comum, que seja inteligível pelo
homem e pela máquina, tem sido um dos pontos básicos para o desenvolvimento
da ciência da informática.

Todo esse processo, essas idéias compiladas por Jacquard no século XIX,
tinham apenas um único objetivo: viabilizar seu tear programável, e nada mais.
Mas as conseqüências foram enormes e como nos diz Mário Schenberg: “A
História da Ciência é extremamente fascinante e vemos que nem sempre o autor
de uma idéia compreende todo o seu alcance”.27

A combinação de furos em cartões, sua seqüência lógica, suas repetições e
principalmente a definição exata dos momentos oportunos de cada ação
comandada, fizeram desse aparentemente simples processo de produção de
tecidos com desenhos, um importante ponto de partida para a idéia nascente de
codificação e programação de uma máquina, como veremos no próximo capítulo.

27

M.Schenberg. Pensando a Física, 41.
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Catálogo para escolha de padronagens a serem fabricadas

Tear de Jcquard. Berlin Technological Museum (Gessler Photo, 2002)

Preparação de cartões para um tear Jacquard
Coll.Vivier Merle (Cl. Gontier)
“Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net” editada por Jean-Louis Morel, 2008.
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2. Repercussões de uma idéia: a programação a
partir do século XIX
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2. Repercussões de uma idéia: a programação a partir do século XIX

Analisando publicações da época, podemos notar que havia uma certa
oposição intelectual ao trabalho de Jacquard. Muitos diziam que o tear era uma
cópia da máquina de Vaucanson que utilizou um cilindro rotativo combinando com
algumas

idéias de Falcon quanto ao uso de cartões perfurados.

Não temos

notícia de nenhuma contestação de Jacquard quanto a isso. Muito pelo contrário,
apesar de enfrentar muitas vezes uma furiosa oposição, sempre teve ideais
patriotas e desprendidos e jamais negou a influência de seus compatriotas
inventores anteriores.

Observamos anteriormente que o primeiro contato de Jacquard com a
máquina de Vaucanson, ou mais precisamente, o que restou dela, foi 3 anos após
ter apresentado e ganho medalha e “brevet” por seu tear programável, mas com
certeza o projeto incompleto de Vaucanson contribuiu para o aperfeiçoamento da
máquina de Jacquard. Entretanto não foi esse projeto que o inspirou, nem de onde
foram copiadas soluções quanto aos mecanismos do tear em sua primeira versão
premiada em 1801.
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Com o passar do tempo, foram surgindo aperfeiçoamentos da máquina de
Jacquard como por exemplo o projeto de Coront que, em 1826, idealizou um
dispositivo que mantinha um movimento uniforme e constante, imitando o trabalho
manual do operário28. Ainda nessa época, o tear era acionado por esforço
humano, através de pedais, ou barras movimentadas pelas mãos e pelos pés do
tecelão, esse processo era constantemente interrompido ou desacelerado. Este
problema da velocidade não ser constante, começou a ficar evidenciado e a
atrapalhar a fluência da produção. Coront então procurou atenuar esse efeito
através de alguns mecanismos que incorporou ao tear.

Esta intervenção num simples dispositivo de acionamento nos mostra que
desde essa época, o fato de surgir um semi-automatismo aplicado a alguma
função de uma máquina, no caso a utilização dos cartões perfurados, exige que a
outra parte ainda não automatizada, isto é, outras funções que ainda permanecem
no processo manual, sejam rapidamente estudadas com vistas a serem também
automatizadas.

Outro aprimoramento significativo, foi idealizado por M. Aklin

em 1855.

Conhecendo as dificuldades de preparo e manuseio dos cartões, conforme
estabelecido por Jacquard, Aklin resolveu substituir os cartões por uma fita de
papel perfurada, procurando assim economizar espaço e dinheiro. Ao apresentar e
defender seu invento, argumentou que 1 centímetro de papel substituía 1 cartão e

28

M. Coront, “Métier mécanique à tisser” in Archives des Découverts et des Inventions Nouvelles,
(1826), 321.
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portanto, 10 metros de papel substituiriam 1000 cartões. Apenas isso promovia
uma redução no custo, segundo um periódico da época “L’Ami des Sciences”, de
$12.000 francos para apenas $1.000 francos29.

Esta solução apresentada por Aklin era suficientemente sofisticada para
considerar problemas tais como: a influência da umidade sobre o papel, evitando
que ao se deformar, as posições dos furos ficassem fora dos pontos de leitura. O
chamado “Sistema de Aklin”

foi honrado com medalhas em exposição em

Londres ocorrida em 184930.

Sabemos que a finalidade principal dos cartões perfurados, era armazenar
as informações de comandos de acionamento do tear. Ao ser reduzido esse
espaço de arnazenamento, de cartão para fita de papel, e desde que nenhuma
informação fosse perdida, M. Aklin estava contribuindo já para a miniaturalização e
compactação dos suportes de dados.

Numa publicação que comenta “as novas aplicações da ciência na indústria
e nas artes” apresentada na Exposição Universal de 1855 em Paris, já
anteriormente aqui citada, seu autor Louis Figuier, descreveu uma nova invenção
que estava surgindo: o chamado: “métier Bonelli”31.

29

M. Victor Meunier, “Revue de L’Exposition Universalle – Métier Jacquard – Système Aklin”, in
L’Ami des Sciences, (1855), 414-5.
30
Ibid., 415.
31
L.Figuier, “Le tissage électrique” in Les applications nouvelles de la science a l’industrie et aux
arts en 1855, 139-151.
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Tratava-se de um aperfeiçoamento do tear de Jacquard, o qual agora
poderia ter o processo de leitura dos cartões utilizando-se da eletricidade. Os
cartões e fitas perfuradas foram substituídos por papel “metalizado” sobre o qual
todos os comandos e instruções a serem dadas ao tear eram impressos.
Posteriormente, através de um banho químico esse papel metalizado tornava-se
condutor de eletricidade apenas nos pontos estrategicamente marcados. Com
esse papel especialmente preparado posicionado sobre um cilindro, foi criada uma
nova forma de leitura a qual

valia-se das propriedades de condução/não-

condução da eletricidade.

Mesmo no caso do “métier Bonelli”, a eliminação dos cartões não aboliu a
programação, mudou apenas o suporte dos dados, mas a transformação do
programa em comandos físicos para acionamento da máquina continuou e foi
aperfeiçoada.

Apesar da importância e impacto que o tear de Jacquard teve na indústria
têxtil do início do século XIX, e apesar das polêmicas levantadas, sem dúvida essa
atividade, agora mais independente da ação do homem-operário, trouxe novas
funções de trabalho e portanto, novas necessidades de mão de obra. Depreendese aí a agitação que o invento provocou no mercado de trabalho da época.

A intelectualidade de Lyon, já nos meados do século XIX, preocupou-se
com o estabelecimento da “verdade dos fatos” provocados por seu cidadão
Jacquard, pelo menos uma verdade “oficial”, que pudesse ser divulgada e

49
comemorada. Daí ficou clara a necessidade de uma pesquisa isenta e acurada de
todo esse processo que para eles era recente.

Em 1862, na agora denominada “Société Impériale d’Agriculture, d’Histoire
Naturelle et des Artes Utiles de Lyon”, Paul Eymard, membro e secretário-relator
da “Comissão de sedas de Lyon”, impulsionado pela grande repercussão que o
invento de Jacquard já produzira na industria textil, bem como por controvérsias
sobre fatos ocorridos e dúvidas quanto às origens das idéias de seu concidadão,
propôs-se a pesquisar com rigor, estudando o caso para posteriormente redigir, e
publicar um artigo com a representatividade da Sociedade, sobre a história do tear
de Jacquard, ao qual já nos referimos aqui anteriormente.

Em 13 de fevereiro de 1863, quase 30 anos após a morte de Jacquard,
esse trabalho estava concluído e foi lido em sessão dessa Sociedade,

Para

preparar essa publicação, Eymard pesquisou acuradamente sobre a invenção
em documentos, noticias e fatos procurando apresentar elementos que, segundo
ele, “permitiriam um julgamento dos méritos do inventor e de seu invento”32.

O artigo de Eymard procura trazer apenas os fatos com “a maior
imparcialidade possível”, dizendo

basear nas diferentes fases pelas quais a

invenção passou, e ainda chegando a afirmar que esse grande fato industrial
apesar de recente, ”ainda está envolto de uma certa obscuridade”.33

32
33

P.Eymard, Historique du Métier Jacquard, 1.
Ibid., 2.
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Paul Eymard em seu trabalho, claramente diz que: “muitos elogios de uma
parte e muita crítica de outra tem obscurecido a verdade” e que “restabelecer a
verdade dos fatos é o objetivo a que se propõe”34.

Sua imparcialidade vai ao ponto de afirmar que certa glória em torno do
nome de Jacquard também deve vir sobre aqueles que contribuíram para o
sucesso da máquina. Para basear essa afirmação, Eymard destaca historicamente
os feitos de Bazile Bouchon de 1725, Falcon em 1734 e Vaucanson em 1750.

Antes portanto de comentar os feitos de Jacquard, Eymard afirma que a
idéia dos cartões perfurados é mais antiga. Em 1606 um operário de nome
Dangon idealizou um “carro” grande e pequeno para acionar o tear.
Posteriormente, Bazile Bouchon em 1725 aperfeiçoando essa idéia antiga
substituiu os intrincados nós e cordas por agulhas com ganchos mantidos por
furos em um papel contínuo.

Jean Bretton, um compatriota e contemporâneo de Jacquard, empreendeu
diversos

aperfeiçoamentos

na

mecânica

do

tear35.

Bretton

trabalhou

constantemente para tornar a máquina mais prática e mais fácil de trabalhar,
tendo em 1815 conseguido diversos “brevets” assegurando a propriedade de

34
35

Ibid., 3.
Ibid., 14.
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várias modificações que ele fez no mecanismo primitivo36. Com esta observação,
Eymard procurou mostrar que muitos contribuíram para a rápida evolução técnica
do tear de Jacquard. Bretton, em 1819 apresentou uma máquina com todos os
melhoramentos até então, ganhando assim uma medalha de prata. Jacquard,
apesar de nesse ano nada ter exposto, ganhou o reconhecimento levando a
medalha da Cruz da Legião de Honra37.

Uma conclusão tirada por Eymard é que Bazile Bouchon teve a primeira
idéia das agulhas, Falcon teve a primeira idéia dos cartões seqüenciais,
Vaucanson foi o primeiro a suprimir o “puxador de laços” e que, enfim, “Jacquard
teve a idéia fecunda de fundir todos esses sistemas em um só, uma verdadeira luz
de gênio que produziu uma revolução industrial a qual todos nós assistimos.”38

Cada vez mais, tornava-se evidente que o tear de Jacquard, estava
provocando mudanças profundas em toda a economia têxtil da época, mudando
até conceitos antigos, alterando e valorizando profissões tradicionais como por
exemplo o caso da propriedade dos cartões perfurados, uma novidade para a
época.

Diversas cartas de fabricantes enviadas à redação do jornal “L’Écho de la
Fabrique”, algumas com pedido de permanência no anonimato, levantavam
questões
36

Ibid., 19.
Ibid., 20.
38
Ibid., 21.
37

relativas

a

disputas

acontecidas

entre

os

negociantes

que
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encomendavam a fabricação de tecidos e os chefes de tecelagem, ou tecelões. A
questão era: a quem pertenciam os cartões perfurados? Historicamente, e
normalmente deveriam pertencer a quem encomendou o tecido, mas já estava
ocorrendo o fato dos tecelões, que se dedicavam a passar os desenhos para os
cartões, eliminar os erros e operacionalizar a produção com esses cartões,
sentirem-se lesados quando eram forçados a entregar juntamente com os tecidos
encomendados, as centenas e até milhares de cartões cuidadosamente
preparados por eles.

Havia problema de cobrança e de efetivo pagamento pelos cartões. Toda
esta polêmica nos mostra como a “programação” dos cartões já trazia em si um
trabalho intelectual criativo que cada vez mais tinha seu valor por si só,
desvinculado da produção têxtil propriamente dita.

No jornal “L’Écho de la Fabrique”39,

podemos ainda constatar como a

preparação dos cartões perfurados, contendo instruções para os desenhos nos
tecidos, era realmente motivo de controvérsias com relação à sua propriedade.
Através dessa edição e outras do mesmo jornal (de 19/fevereiro/1832 – nº 17, de
23/setembro/1832 – nº 48, 7/outubro/1832 – nº 50 e 19/abril/1833 – nº 16),
observamos que nessa época, uma forte discussão era constantemente levada à
justiça local, ao chamado “Conseil des Prud’Hommes”.

39

J.Falconnet. “Abus – du laçage des cartons ’’ in L’Echo de La Fabrique, 23 (1,abril,1832), 1.
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Estava surgindo assim, em matéria de programação de teares, uma espécie
de “reserva de direitos autorais” sobre os cartões perfurados.

Já estavam

acontecendo trocas de cartões para que outras tecelagens os re-utilizassem, para
produzir outros tecidos com desenhos já previamente estabelecidos, testados e
aprovados. Isso já em alguns casos era considerado abuso cometido contra os
chefes de ateliês, principalmente quando não eram devidamente pagos40.

Também já estavam surgindo encomendas de tecidos com entrega dos
cartões perfurados pelos próprios negociantes para que as tecelagens, munidas
dos teares de Jacquard, pudessem rapidamente iniciar a produção. Neste caso, os
cartões deveriam ser devolvidos ao seu verdadeiro proprietário que havia
encomendado a produção. Dessa forma, o ateliê não teria custo com a confecção
dos cartões. Mas permanecia ainda a pergunta: quem preparou esses cartões, foi
devidamente recompensado? Normalmente era um outro artesão que havia
confeccionado os cartões, ou seja, elaborado toda a programação, testes e
correções41.

A propriedade intelectual

Todo esse trabalho de programação e perfuração de cartões envolvia
pessoas devidamente treinadas, que procuravam, através de simples experiência
prática, otimizar cada vez mais a programação dos teares. Isto tem um valor, o

40
41
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qual logo foi percebido, como indicam as primeiras disputas de propriedade dos
cartões perfurados. A quem pertenciam os cartões? Ao empresário que
encomendou o tecido ou ao tecelão que passou horas analisando desenhos,
projetando soluções e finalmente perfurando e testando os cartões?.

Desde essa época, o problema ia parar na justiça, e a propriedade
intelectual dos programas contidos nos cartões passava a ser defendida e
disputada. Surgiram cópias de programas, representados por conjuntos de
cartões, muitas delas “ilegais”, mas como fiscalizar e torná-las legítimas?

Este problema vem perdurando até os dias de hoje, pois tudo o que é
intelectualmente produzido, ao ser colocado numa mídia qualquer, no caso os
cartões, é passível de ser facilmente copiado, gerando assim uma disseminação
geralmente desautorizada daquela produção intelectual, a qual com justiça,
deveria ser recompensada à altura.

Tecelagem no século XIX

Reprodução de xilogravura de 1858 obtida no Deutsches Museum
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Desdobramentos a partir do século XIX

Jacquard aplicou suas idéias novas de automatização na tecelagem, que
era a sua atividade profissional. Mas o potencial de seu invento estendeu-se muito
alem da industria têxtil. Na Inglaterra, por volta de 1836, Charles Babbage nunca
teve dúvida disso. Foi pela inspiração nas idéias de armazenamento e
processamento de informações, presentes no invento de Jacquard, que idealizou
uma primeira máquina de calcular programável, utilizando-se de recursos
mecânicos da época; numa tentativa para substituir a figura do “computer”.

O Oxford English Dictionary nos informa que o termo “computer” já havia
sido usado desde meados de 1646 por Sir Thomas Browne, descrevendo o termo
como sendo “a pessoa que calculava”, também chamada de “calculador”, ou
mesmo “contador”42.

Essa atividade que se tornava cada vez mais necessária no século XVIII, foi
especial e exepcionalmente exercida por uma mulher, a inglesa Mary Edwards,
que por cerca de 30 anos trabalhou como “computer” para o British Nautical
Almanac43.

42
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Oxford English Dictionary, 2.ed.,vol 31, 640.
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Mary Croarken, Mary Edwards: Computing for a Living in 18 Contury England, 9.
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Para que esse necessário e importantíssimo British Nautical Almanac
estivesse disponível aos navegadores do século XVIII em suas longas viagens
através dos mares mais distantes do planeta, era preciso publicá-lo anualmente e
planejá-lo com cerca de 5 anos de antecedência. As edições do Almanac
continham a posição dos planetas e da Lua em todos os dias e horários
vinculados à medidas de latitude e longitude.

Para esses cálculos, eram usadas tabelas astronômicas, e operações de
soma e subtração. As multiplicações e divisões eram feitas com o auxílio de
tabelas de logarítmos com até 7 dígitos, o que as transformavam em somas e
subtrações. Para cada entrada na tabela do Almanac, isto é, para cada resultado
final, eram necessárias cerca de 12 buscas nas tabelas astronômicas e mais cerca
de 14 operações aritméticas de 7 a 8 dígitos cada.

Cada mês do Almanac era calculado 2 vezes, por diferentes pessoas, e
depois os resultados eram comparados para verificar discrepâncias e erros.
Portanto as tabelas de logarítmos eram fundamentais como ferramentas de
trabalho.

Utilizavam-se algorítmos pré-definidos, o que desobrigava os “computers”
de terem conhecimentos de astronomia. De fato, eles podiam até desconhecer os
motivos de cada passo dos cálculos. Seu trabalho realmente era apenas calcular
manualmente gerando resultados que, apesar de muito úteis por seus
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significados, no momento dos cálculos não eram nada mais alem de grandezas
numéricas, exatamente como fazem os modernos computadores eletrônicos.

Percebemos aqui que no século XVIII já era bastante comum o cálculo
repetitivo, baseado em algorítmos complexos e cheios de pontos de tomadas de
decisões de acordo com resultados intermediários. A utilização de tabelas prédefinidas de logaritmos e as operações aritméticas de multiplicação e divisão
substituídas por somas e subtrações também nos indicam que, a atividade dos
“computers”, mais tarde veio a ser substituída pela operação de máquinas
processadoras de conjuntos pré-definidos de cálculos.

Já no início do século XIX, a preparação dessas importantes tabelas de
logarítmos chamou a atenção do inglês Charles Babbage (1792-1871), o qual veio
a contribuir de forma decisiva nos rumos da automação dos cálculos matemáticos.
Tendo estudado matemática na Cambridge University e vivendo na Inglaterra dos
anos 1810. em plena época da “machine-power revolution”, ele perguntava-se a si
próprio: “porque uma tabela de senos por exemplo, não podia ser produzida por
vapor?”44

Nessa época Babbage estava entusiasmado com a aplicação do

método das diferenças na feitura de tabelas, principalmente a de logarítmos. Esse
método poderia ser mecanizado, e portanto Babbage passou a preocupar-se,
aparentemente até de uma forma obsessiva, com os problemas da mecanização
da computação.

44

Gillispie,C.C Dictionary of Scientific Biography. Vol 1, verbete Babbage, Charles, 354-5.

58

O termo “computação” na época significava apenas uma grande e
complexa quantidade de cálculos matemáticos para se chegar a um resultado.
Estes cálculos tinham como característica o fato de serem extremamente
repetitivos, variando apenas os dados de entrada. Geravam, além das tabelas de
logarítmos, tabelas trigonométricas e tabelas náuticas entre outras.

Estudando o mecanismo de Jacquard, para produzir tecidos com desenhos,
programados em cartões perfurados, Babbage logo inspirou-se e percebeu
rapidamente a possibilidade de utilizar os cartões para codificar quantidades e
operações que acionariam um sistema automático de computação. Elaborando
essas idéias, Babbage chegou a projetar uma máquina contendo cerca de 1000
colunas de engrenagens que permitiriam manipular números decimais de até 50
dígitos, executando mecanicamente as quatro operações aritméticas básicas45.

Embora esse mecanismo possa ser considerado como um pioneiro no
cálculo mecanizado, existia ainda uma diferença fundamental com os modernos
computadores: era decimal e não binário. Babbage não pensava de forma binária
com relação aos cálculos, muito embora, ao utilizar um cartão perfurado, só tinha
duas opções: com furo ou sem furo (característica intrìnsicamente binária), mas
em seu projeto, isto valia apenas para os dados de entrada no equipamento e não
para os cálculos propriamente ditos.

45

Ibid., 356.

Cartões perfurados idealizados por Babbage
Science Museum – Science & Technology – The Royal Photographic Society

Por essa época, Babbage juntamente com seu colega John Hershel (17921871) filho do grande astrônomo inglês William Hershel, definiu uma linguagem
algébrica simbólica como meio de condensar as idéias a serem gravadas para um
processamento posterior. Fazendo operações com esses símbolos, eles
acreditavam que desvendariam as atividades da mente humana46.

Na verdade, criam eles, a mente estava disponível para a investigação
empírica da mesma forma como qualquer outro objeto em estudo científico.
Concluíam portanto que o caminho estava aberto para a possibilidade da
construção de uma máquina com o mesmo tipo de inteligência que a humana.
Babbage perseguiu esta questão pelo resto de sua vida. 47
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Babbage’s Analytical Engine, 1834
Esta máquina foi projetada para armazenar instruções para executar as quatro operações
aritméticas. Era totalmente mecânica e possuía um sistema de entrada e saída utilizando cartões
perfurados.
Computer Museum of America

Para Babbage e Hershel as faculdades de percepção e discriminação eram
mecânicas e estavam baseadas nas operações de análise de sua época.
Podemos notar isso em suas notas sobre o desenvolvimento de sua Máquina de
Cálculo Diferencial publicadas durante o ano de 1820, nas quais, após explicar os
princípios básicos de cálculo por diferenças através de seu maquinário,
proclamaram que sua máquina funcionava de forma similar às faculdades
humanas de memória e previsão48.

No início de 1830,

após exaustivos trabalhos usando montagens de

sucessões de engrenagens, Babbage concluiu que seria possível “ensinar” o
48

Ibid., 649
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mecanismo prevendo e comandando sua ação. Essa idéia de “ensinar” aproximase ao que conhecemos hoje por “programar”, ou seja: através de informações
devidamente codificadas em cartões perfurados e introduzidos inicialmente na
máquina, esta ficaria habilitada a executar uma pré-determinada seqüência de
cálculos. Posteriormente, ao introduzir outros cartões com os dados de entrada, a
máquina deveria processar esses dados conforme havia sido “programada”,
gerando um resultado também codificado.

Um biógrafo de Babbage, Henry Wilmot Buxton, ficou entusiasmado e
orgulhoso dessas invenções, a ponto de sair dizendo que “Babbage tinha
ensinado o bronze e o ferro a pensar!”49

Babbage nunca escondeu sua profunda admiração por Jacquard e seu
invento. Isto fica patente por sua atitude na reuniões com amigos que promovia
em sua residência. Nesses encontros de intelectuais da Londres Victoriana,
Babbage gostava de apresentar um retrato de Jacquard envernizado e
emoldurado, desafiando seus ilustres hóspedes a dizer qual a técnica artística
empregada nessa obra. Após aguçar a curiosidade de seus convidados, Babbage
desvendava o mistério apresentando o quadro como sendo um tecido feito em
seda, uma tapeçaria fabricada em Lyon na França em 1838, utilizando um tear
programável. O trabalho fora baseado num quadro a óleo original e fabricado por
um tear “instruído” por cerca de 24.000 cartões cada um definido uma linha da
trama de tecido. De uma forma admiravelmente automática, comandada pelos
49

Ibid., 649.
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cartões perfurados, o tear havia reproduzido o quadro em tecido, e ainda mais,
esta operação poderia ser repetida com facilidade quantas vezes se desejasse! 50

.
Retrato de Jacquard tecido em seda num tear programável (Science Museum Pictorial/Science &
Society Picture Library) Este quadro devidamente emoldurado enfeitava a sala de visitas da casa
de Charles Babbage por volta de 1842
Existe no British Museum uma fatura datada de 8 de setembro de 1840 emitida pela “Manufature
d’Etoffes pour Ameublements & Ornements d’Eglises” na qual consta a aquisição da tapeçaria
acima feita pessoalmente por Charles Babbage em visita a Lyon, provavelmente adquirindo uma
51
segunda peça.

Babbage tinha uma competente e interessada auxiliar em seus trabalhos: a
jovem inglesa Ada Byron (1815-1852), filha do famoso poeta da época Lord Byron.
50
51
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Essa moça era também conhecida como Lady Lovelace, na realidade “Countess
of Lovelace“ uma vez que, após casar-se com Lord William King, seu marido
recebeu da própria rainha Victoria, o título de “Earl of Lovelace” 52.

Ada herdou de sua mãe Annabella, uma rica, autoritária, culta e inteligente
mulher, o amor pelo aprendizado e a confiança em sua própria opinião. Sua mãe
espoliada por um casamento mal-sucedido, proporcionou à sua única filha uma
educação primorosa53. Nessa época as meninas praticamente não tinham
nenhuma oportunidade, mesmo aquelas de origem aristocrática.
educadores

profissionais

achavam

que a

mente

feminina era

Muitos
“inferior”

biologicamente. As oportunidades não existiam e as moças eram treinadas para
serem donas-de-casa e terem filhos. Annabella, ex-Lady Byron, consciente disso
tudo, incentivou e desenvolveu o talento e o gosto que Ada sempre manifestou
pela matemática e pela tecnologia.

Trabalhando com Babbage, Ada Byron realizou-se vindo a se tornar uma
discípula extremamente eficiente. Além de traduzir trabalhos científicos,
desenvolvia programas para a máquina calculadora analítica, trabalho ao qual
dedicou grande parte de sua vida54.

52

Ibid., 130.
Ibid., 126.
54
J.Timbs, “Calculating Machines” in Stories of Inventors and Discoverers in Science and the
Useful Arts, xi e 139-44.
53
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Apesar dessas máquinas de Babbage nunca funcionarem a contento,
devido a limitações tecnológicas da época aliada a uma enorme ambição do
inventor que contribuía para torná-las mais e mais complexas, o trabalho de
programação realizado por Ada Byron repercutiu a ponto de hoje em dia ela ser
considerada

no meio profissional da informática como sendo a primeira

“programadora” de uma máquina de processamento de dados.55

Ada Byron, trabalhando como assistente de Babbage, desenvolveu uma
visão maior ao afirmar que a máquina “Analytical Engine” não era apenas uma
calculadora numérica, mas muito mais e com grandes possibilidades futuras.

Assim como no tear de Jacquard, os cartões perfurados definiam como o
mecanismo deveria funcionar, na máquina de Babbage, os cartões definiam que
cálculos ela deveria efetuar. Observando isso, Ada Byron, que havia se tornado
uma admiradora do invento de Jacquard,

passou a comparar os padrões

algébricos a serem calculados pela máquina de Babbage com os desenhos
executados pelo tear de Jacquard. Esses “padrões” deviam ser previamente
preparados em cartões de acordo com a necessidade. Caberia à máquina, tear ou
calculadora, simplesmente processar56.

Em uma de suas Notas, Ada Byron faz uma perfeita ligação entre o tear de
Jacquard e o “Analytical Engine” de Babbage, dizendo que o mecanismo foi

55
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dotado de faculdades que tornam possível a execução de álgebra abstrata devido
a introdução de princípios inventados por Jacquard para regular através de
cartões perfurados os mais complicados padrões na fabricação de brocados. Ela
finaliza sua nota com a frase:

“Podemos dizer com maior aptidão que o Analytical Engine tece
padrões algébricos da mesma forma que o tear de Jacquard tece
flores e folhas” [os itálicos são da própria Ada].57

Podemos observar que Lady Lovelace, ao invés de Babbage que apenas
via em seus projetos máquinas de cálculos numéricos programáveis, extrapolou
essa utilidade imaginando que os números poderiam representar outras coisas
tais como cartas, notas musicais ou qualquer outra entidade passível de
representação que não apenas quantitativa. Esta visão foi fundamental com
respeito à transição de uma máquina de manipulação numérica para uma máquina
de manipulação simbólica, o que fundamenta as diferenças entre o cálculo e a
computação de propósitos gerais.

Ada Byron, a Lady Lovelace, afirmava que a máquina poderia ser um
trampolim para um grande número de descobertas, muitas delas inimagináveis.

57
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Visita do Duque D’Aumale em 23 de agosto de 1841 ao atelier de M.Carquillat Esta imagem
tambem é tecida, trata-se de uma tapessaria. Mostra o Duque recebendo uma copia do tecido
contendo o retrato de Jacquard. (Lyon Museum of Textiles)
Se ampliarmos o suficiente, encontraremos logo abaixo da figura e no centro deste quadro os
dizeres: “Tissé para Carquillat” (tecido por Carquillat).

Após Babbage, os cartões perfurados de Jacquard tiveram também uma
outra grande repercussão no que se refere ao armazenamento de informações.
Foi por ocasião do censo nos Estados Unidos da América já no final do século
XIX.
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Georges Ifrah, em sua extensa obra “História Universal dos Algarismos”
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,

ao abordar a história do cálculo artificial, destaca a importância que tem a
necessidade prática gerada por um problema real, como um fator impulsionador
do desenvolvimento do tratamento artificial das informações. Ao apresentar como
exemplo, o problema enfrentado durante o censo norte-americano, relata como a
comunidade foi obrigada a encontrar uma solução automatizada

Em julho de 1787 nos Estados Unidos da América, ao estabelecer sua
Constituição e procurando firmar a representatividade democrática, estabeleceu
que cada Estado da Federação, teria seus representantes na Câmara baixa em
quantidade proporcional à população desse Estado. Definiu também que a cada
dez anos, deveria ser realizado um recenceamento para manter essa
proporcionalidade. Na primeira contagem, realizada em 2 de agosto de 1790,
chegaram ao resultado de cerca de 3.800.000 habitantes, mas com o passar do
tempo, com o fenômeno da imigração maciça e com um alto índice de natalidade,
em 1860 a população norte-americana já atingia 31.440.000 habitantes59.

Com esse espantoso crescimento da população, o questionário de
recenceamento teve que ser reduzido por lei e mesmo assim essa contagem
decenal cada vez tornava-se mais difícil e custosa. Em 1870, contando com 41
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milhões de habitantes, começaram a surgir idéias para facilitar esse enorme
levantamento de dados.

A contagem de 1880 foi difícil, com 50 milhões de habitantes, seriam
necessários cerca de 7 anos para examinar, compilar e explorar todas as
informações recolhidas no censo.

Nesse tempo as autoridades, bem ao estilo norte-americano, organizaram
um concurso com a finalidade de encontrar um inventor capaz de montar um
sistema estatístico artificial, confiável e rápido para o censo de 1890, pois o
processo manual estaria então totalmente inviável.

Foi vitorioso então o jovem engenheiro norte-americano Hermann Hollerith
(1860 – 1929), o qual em 1884 havia inventado uma máquina estatística capaz de
ler eletricamente cartões perfurados.

Hollerith conhecia o tear de Jacquard

através de seu cunhado um tecelão de Nova Iorque60. Apesar de não citar essa
fonte, também nunca afirmou que a idéia de cartões perfurados era dele. Sem
dúvida Hollerith admirava o tear de Jacquard da mesma forma que Babbage.

O problema agora era colocar num único cartão retangular de 12 por 6
centímetros, o qual comportava no máximo um total de 240 furos (12 carreiras de
20 furos como na figura abaixo.), todas as informações possíveis de um cidadão
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recenceado, tais como: nome, sexo, raça, religião, origem, estado civil,
alfabetização, etc.

Detalhe da perfuração de cartões idealizada por H.Hollerith
fonte: Encyclopedia Britannica online

Essa necessidade de codificar, reduzindo as informações em combinações
de furos em cartão é que dá impulso à criação de códigos padronizados,
abreviadores dos dados coletados, detalhe hoje importantíssimo para a ciência da
informação.
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O tabulador de censo de Hollerith
Esta capa da revista Scientific Amerrican de 30 de agosto de 1890, mostra vários aspectos da
invenção de Herman Hollerith
Encyclopedia Britannica online

Alem da máquina de contar cartões, foi desenvolvido também um
equipamento para classificação dos cartões, utilizando contatos elétricos através
dos furos. Eram as “sorting box” que já faziam o papel das modernas técnicas de
indexação de dados.
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Classificadora de cartões de Herman Hollerith entregue ao U.S.Census Office em outubro de 1901.
Esta máquina podia classificar os cartões enviando-o seletivamente para um dos seus 12 slots.
IBM Archives – antique artifacts vol 2.

Portanto, o censo de 1890 nos Estados Unidos da América foi realizado
com a utilização da máquina leitora de cartões perfurados desenvolvida por
Hollerith. Os cartões contendo os dados de cada cidadão codificados nos furos
eram lidos, interpretados e sumarizados automaticamente. Estas máquinas logo
foram também usadas no censo da Áustria em 1891, tendo sido elogiada na
França61.
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Cartão de 80 colunas utilizados até meados de 1970

Juntamente com essas idéias, destacamos a criação de um código binário,
pelo simples fato das diversas posições dos cartões de Jacquard apresentarem-se
com ou sem furo, isto é: presença ou ausência de uma informação. O conjunto
dessas presenças e ausências determina um codificação que necessariamente
deve ser padronizada, nascendo assim o que hoje chamamos de “código de
máquina”.

Embora Jacquard certamente não imaginasse essa visão que podemos ter
hoje de seu trabalho, é inegável que ao preparar seu tear para produzir um
determinado tecido ele iniciava em paralelo uma técnica nova de codificação e
instruções, a qual viria a transcender o seu “métier”, como será analisado no
próximo capítulo..
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3. Alguns fios do tecido da história da informática
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3. Alguns fios do tecido da história da informática

A seguir analisamos alguns aspectos ligados ao processamento das
informações levantados desde a época de Jacquard. Como será visto, aqui para o
caso da programação, algumas idéias de carácter mais fundamental têm origens
desconhecidas dos próprios autores. Outras idéias, estas de origem conhecida,
provêm da experiência.62.

Das ferramentas às máquinas programáveis:

O homem sempre esteve criando ferramentas para auxiliá-lo em suas
atividades. Consideramos que essas ferramentas nada mais são que extensões
de seus sentidos e membros. Por exemplo: enxadas, martelos e facas como
extensão de

braços e mãos, lentes, lunetas e óculos para expandir a visão,

tambores e cornetas estendendo a voz, e assim por diante.

As ferramentas básicas usadas na tecelagem até o século XVIII eram fruto
de idéias, práticas e do aperfeiçoamento de séculos anteriores.
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Com o passar do tempo, essas ferramentas foram se sofisticando e se
transformaram em instrumentos, os quais, cada um com seu propósito cada vez
mais especializado, foram se tornando complexos até chegar às máquinas.
Podemos portanto considerar que máquinas são instrumentos complexos oriundos
da sofisticação de ferramentas, que por sua vez estendem os sentidos humanos.

Os primeiros teares foram pequenas máquinas de acionamento totalmente
manual que embora já facilitassem o trabalho vinham sendo aperfeiçoadas mas
sempre de forma artesanal.

A partir daí surgiu um novo desafio: como fazer essas máquinas
funcionarem por elas próprias independentemente da ação humana? Nasce então
o que hoje chamamos de automatização dos processos, isto é, máquinas que
alem de incrementarem nossos sentidos e nossa capacidade de trabalho
liberando-nos das mais diversas tarefas repetitivas e cansativas, principalmente
aquelas que exigem muito de nossa atenção, também possuam um mínimo de
“inteligência” para operarem satisfatória e independentemente.

Jacquard, reunindo todo o ferramental e conhecimento de tecelagem
adquirido até sua época, aliou a isso uma imensa vontade de simplificação do
trabalho humano e conseguiu transferir sua complexidade à máquina. Para isso
idealizou seus cartões perfurados,
conseqüentes da máquina.

a leitura desses cartões e as ações
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Para que isso seja possível, essas máquinas devem ser programadas. E aí
está nossa questão: como “ensinar” um conjunto sofisticado de instrumentos
trabalhar de forma independente, “sabendo” exatamente o que fazer?

Essa

máquina deverá tomar decisões corretas no momento certo, descartando
situações de anomalias, recuperando imperfeições, prestando relatórios, iniciando
e parando em momentos certos e ainda fazendo muitas outras operações
auxiliares e complementares caso fosse necessário.

A Linguagem simbólica:

Naturalmente esta programação exigia uma “linguagem”, uma forma de
traduzir a informação a ser “ensinada” à máquina: Nesse processo estariam as
origens do conceito hoje tão difundido da “digitalidade”, isto é, a redução ao “bit”, a
menor e mais básica informação possível: gancho do tear acionado/não-acionado,
cartão

perfurado/não-perfurado,

ligado/desligado,

sim/não,

levando-nos

às

condições da lógica: verdadeiro/falso que até hoje constitui o dado mais elementar
possível utilizado na informática. Isto nos remete atualmente aos “bits”63 e
“bytes”64 dos computadores e toda a característica de código binário atual da
informática, desdobramento baseado nas aplicações da própria formalidade da
ciência da Lógica65.

63

“bit” Unidade básica de armazenamento de informação, contendo apenas a indicação de
Falso ou Verdadeiro. Normalmente representada por 0 e 1 respectivamente.
64
“byte” Um conjunto seqüencial de 8 bits. Pode armazenar até 256 combinações possíveis de
bits: representados pelo intervalo de 00000000 a 11111111.
65
N.C.A.da Costa, O Conhecimento Científico, 35.

77
O programa de Jacquard, era portanto composto de um grande conjunto
desses dados contidos (suportados) em cartões perfurados compondo assim
todas as informações necessárias à máquina para que esta operasse no momento
certo, qual o gancho ou haste deveria ser acionado, entre outros comandos
indispensáveis 66.

O Armazenamento e a Memória artificial

Também notamos que, além dos passos aplicados na programação do tear
de Jacquard e seus sucessores, alguns conceitos básicos que foram surgindo
naturalmente, tem hoje importância fundamental na memorização e manipulação
de dados. Citamos por exemplo os chamados “arquivos de dados” representados
pelos conjuntos de cartões, os quais já exigiam uma “organização de dados” ,
“padronização de instruções”, segurança e controle de propriedade, entre outros.

Além

disso,

o

invento

de

Jacquard

envolvia

um

meio

para

o

armazenamento de informações, ou seja, um suporte físico, um elemento ou
dispositivo

que

pudesse

conter,

memorizando

toda

informação,

e

que

chamaremos de “memória artificial”.

Desde que começaram a surgir os primeiros conjuntos de cartões
produzidos para comandar os teares de Jacquard, já houve necessidade de

66

P.Eymard, Historique du Métier Jacquard. 12-13.
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armazená-los, pois sempre havia a possibilidade de novas produções de tecidos
com os mesmos desenhos.

Este armazenamento, inicialmente em pouco volume, mas que cresceu
rapidamente, deveria ter como premissa além da segurança e preservação,
alguma forma de organização, de catalogação. Uma tecelagem da época, com
muitas encomendas de tecidos, cada um com seu desenho específico, repetido ou
não, necessitava de um grande espaço para guardar os cartões. Estamos vendo
aí o surgimento dos arquivos de dados, suas organizações, catalogações, e todas
as outras operações necessárias para uma rápida e segura busca de uma
determinada informação, no caso um determinado conjunto de cartões que viria a
produzir um tecido com desenho pré-definido.

A Informação e o Dado

A programação do tear de Jacquard é um excelente exemplo de como cada
dado em si, considerado isoladamente, nada significava. Eram apenas furos em
cartões, mas o conjunto deles, em sua estruturação e combinação, comandava o
tear a produzir desenhos coloridos dos mais variados, parte integrante dos tecidos
produzidos. A informação e as instruções estavam contidas na organização dos
dados.

Essa questão com relação à eficiência do uso de memórias é o fato de que
existe até hoje uma grande dificuldade de discernimento entre o que é
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“informação” e o que é “dado”. Esta dificuldade ainda traz até os dias de hoje,
como conseqüência direta aos profissionais de tecnologia da informação, muitos
problemas na especificação e modelagem de sistemas de computação. Trata-se
de um problema básico, que hoje em dia está muito mais sofisticado. A solução é
inicialmente conceitual e somente depois é de planejamento e desenvolvimento.

Primeiramente temos a informação como algo que se acrescenta a uma
realidade que está sendo analisada. A informação é a matéria prima de toda a
ciência informática, é ela que acrescenta conhecimento, e assim sendo, reduz a
dúvida, esclarece. É através da informação que podemos tomar decisões e,
quanto melhor sua qualidade, melhores e mais acertadas serão as escolhas feitas.

A chamada teoria da informação, iniciada por Shannon (1916-2001),
engenheiro americano que trabalhou com a questão da transmissão de
mensagens telegráficas, nos faz pensar nesse conceito de “informação” como algo
mais subjetivo, distinguindo-se dos processos físicos ordinários mas de grande
alcance que poderá revolucionar a Ciência e talvez atingir até a Psicologia, como
diz Mario Schenberg.67

Por outro lado, os dados apenas servem de suporte à informação e assim
sendo, por si próprios nada nos acrescentam. O seu significado, atribuído por nós
humanos, é o que dá vida ao dado, revelando a informação nele contida. Para que
a existência desses dados seja possível, eles devem estar subordinados a regras
67

M. Schenberg. Pensando a Física, 99-100.

80
específicas de alguma linguagem composta de símbolos, ícones, caracteres e
formatos compondo uma sintaxe previamente definida e padronizada.

É interessante ressaltar que um conjunto de dados é algo fisicamente
visível e palpável, no mínimo possível de ser gravado em algum meio, ao passo
que a informação nunca o é; a informação não passa de uma convenção que
estabelecemos sobre um determinado grupo de dados. Em muitos casos, o
mesmo dado, se observado sem qualquer contexto, pode ter infinitos significados,
e conseqüentemente, para o observador que desconhece o contexto, não tem
utilidade alguma.

Um cartão perfurado especialmente para produzir um determinado
comportamento num tear de Jacquard é uma memória artificial, pois carrega
implicitamente informações estratégicas que poderão ser armazenadas e
utilizadas.

Para que a memória artificial, como foi definida acima, seja eficientemente
mecanizada e posteriormente seja possível a programação, é indispensável que
sejam criados códigos e símbolos os quais servirão de suporte à informação que
será armazenada. A necessidade desse código simbólico, de um meio físico para
armazenamento e das diversas técnicas de recuperação das informações,
levaram a inventividade humana às mais diferentes soluções possíveis.
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Seria muito difícil determinarmos exatamente quando foi idealizada e
construída a primeira memória artificial tal que pudesse receber dados, armazenálos por tempo indefinido para posteriormente serem lidos, interpretados e
processados mecanicamente liberando o homem de tarefas exaustivas e sujeitas
a erros, tornando assim os processos industriais muito mais rápidos, baratos,
exatos e confiáveis.

Alem desse suporte, essas informações devem ser processadas, para
sistematizar e organizar o seu armazenamento, a fim de serem recuperadas
rapidamente, gerarem informações de uma forma direta ou por dedução, alem de
muitas outras finalidades. À definição desse processamento chamamos de
“programação”.

O Planejamento de Processos

Os processos repetitivos, característica inerente da produção têxtil, logo
foram considerados e estudados. Surgiram as cadeias de cartões interligados
seguidos depois por fitas perfuradas contínuas de diversos tamanhos, sendo
essas soluções o que provavelmente deram origem às técnicas de “loops”68 e
programação não linear que apareceram posteriormente.

68

“loop” Laço, retorno de um programa para um ponto desse mesmo programa que já foi
processado.
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Assim, pode-se considerar o invento de Jacquard como uma das origens
das técnicas para modelar sistemas de informação. Essa metodologia estabelecia
um conjunto de procedimentos, para a efetiva programação do tear, ou seja, em
termos atuais: os passos a serem seguidos contendo pontos de checagem para
auditoria e controle de projetos de programação.

Embora o mecanismo mecânico de Jacquard tenha sido substituído pela eletrônica, em muitas
tecelagens atualmente ainda utilizam cartóes perfurados (esquerda) e papel perfurado (direita).
Gessler Collection (Gessler Photo, 2002)

Planejar uma produção de tecidos, encomendados pelos diversos
empreendedores que viram nesse novo tear uma valiosa fonte de renda, começou
a ser uma atividade cada vez mais importante logo após o surgimento do invento
de Jacquard. Destacamos que, após acurada análise do problema a ser resolvido,
surgia a necessidade de traduzir a solução em instruções para o tear; temos aí
uma atividade que passa a assumir uma grande e estratégica importância: a
programação.
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Analisar um problema proposto, procurar soluções considerando os
recursos do tear disponível no que se refere a seus comandos próprios e traduzir
essas soluções em instruções incorporadas nos cartões perfurados, exigia não só
muita atenção do tecelão, agora “tecelão-programador”, mas também uma visão
que iniciava-se do processo como um todo, descia à modularização, passando
pelo particionamento do trabalho, até chegar ao mais baixo nível de detalhe, ou
seja: a produção dos cartões.

Ao pesquisarmos esses aspectos observamos que no início do século XIX,
todos esses conceitos ainda não haviam sido formulados, ou sequer imaginados.
Embora saibamos que para a realização de um trabalho de tecelagem contendo
desenhos sofisticados, não fosse necessário conhecer ou mesmo definir conceitos
conforme citamos acima, com certeza, Jacquard e seus contemporâneos, ao
prepararem seus cartões perfurados, foram obrigados a testá-los, corrigir os erros,
testá-los novamente e se necessário, dividir os cartões em lotes para testes mais
detalhados, gerando assim alguns pontos de “checagem” em suas programações.

A prática antecedeu a teoria, a necessidade saiu na frente da pesquisa e a
máquina programável funcionou antes de estabelecidas as bases que norteiam a
programação.

84

Considerações finais

85
Considerações finais

Podemos concluir portanto que, embora no início do século XIX, Jacquard e
seus contemporâneos estivessem preocupados apenas com os problemas
inerentes à tecelagem, procurando criar teares e processos cada vez mais
eficientes para a industria têxtil da sua época, preocupados com a produtividade,
estavam já envolvidos com problemas e soluções que permeiam o ambiente de
programação até os dias de hoje, guardadas a suas devidas proporções.

Se naqueles tempos, um simples conjunto adequado de furos em cartões,
constituía uma codificação que instruía um tear a funcionar de uma determinada
forma, alem disso,

se esses cartões fossem trocados, o mesmo tear

imediatamente funcionava de outra forma,

não há dúvida que aí temos um

momento da História em que o homem já interage com a máquina de sua própria
criação, induzindo-a a trabalhar conforme está momentaneamente programada.

Hoje muito se fala sobre a rápida evolução dos computadores. Até é
possível medir a velocidade de obsolescência do hardware e do software, mas por
outro lado, processar, armazenar e recuperar informações pré-codificadas em
algum meio qualquer, continua a ser um processo básico, que se utiliza de um
código binário, e que tem origens em séculos passados e que permanece válido e
extremamente útil entre nós desde aquela época.
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Desde os tempos de Jacquard, a tecnologia avançou muitíssimo, as
capacidades expandiram-se de forma inimaginável pelos personagens do século
XIX, mas a arte de programar, seqüenciando instruções, criando algoritmos e
depois processando dados armazenados ou não, continua praticamente a mesma.
E é como arte, e não apenas como tecnologia, que cabe a cada um de nós,
reconhecer onde se destaca a superioridade do homem sobre a máquina, e isto
vem dos séculos passados desvendados e elucidados pela História da Ciência.
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