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RESUMO 
 
 
Apresenta um relato sobre a história das sociedades, os períodos onde se ressaltam mudanças que afetam todo 
um contexto social, cultural e político de um determinado lugar ou época, ou até mesmo em todo integrado. 
Mostra como que na sociedade contemporânea, a globalização contribuiu efetivamente com a mudança cultural 
na qual o conhecimento se transformou em um bem de grande valor.  Identifica as novas ferramentas da 
informação geradas pela informática expandiram-se rapidamente e provocaram mudanças tão espetaculares que 
o conhecimento tornou-se matéria-prima essencial na sociedade da informação. Objetiva ressaltar como as novas 
tecnologias da informação passaram a exercer uma enorme influência na sociedade sendo um importante papel 
na transformação e difusão do conhecimento. E, como com a utilização das novas tecnologias tornou-se possível 
a troca de informações em curto espaço de tempo, pois, o acesso às redes e os avanços das telecomunicações 
mudam conceitos de presença, distância, desenvolvendo raciocínios, criatividade, valorizando sobretudo o 
capital humano e a competitividade profissional. Confirma que acompanhar as mudanças tornou-se um desafio 
para todos os envolvidos, pois o ser humano tem necessidade de adquirir conhecimentos e a valorização hoje 
conferida à aprendizagem encontra-se apoiada na ideologia social que exige a formação de um novo homem 
capaz de interagir consigo, com o outro e com um mundo em constante mutação dado aos avanços da tecnologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade contemporânea vem passando por inúmeras mudanças em todas as áreas 

do conhecimento humano. Os impactos produzidos nos últimos tempos na sociedade através 

dos meios de comunicação altamente sofisticados como a Tv, satélites, internet, têm 

provocado uma profunda modificação no estilo de conduta, atitudes, costumes e tendências 

das populações mundiais, principalmente no Brasil. 

É importante ressaltar que essas mudanças só ocorrem por causa do avanço das 

tecnologias, sobretudo no ramo das telecomunicações. Isso é percebido diariamente em todos 

os países do mundo, principalmente os mais evoluídos, pois os mesmos produzem tecnologia 

de forma acelerada e com uma eficiência singular. 

As novas tecnologias auxiliam a sociedade em todos os ramos, tanto na Medicina, 

quanto na Agricultura, tanto na Educação quanto nos Esportes, e assim sucessivamente. A era 

da tecnologia produz um efeito crescente de desenvolvimento em todos os cantos do mundo, 

isso faz com que haja uma revolução do próprio processo de compreensão do mundo.  

O vertiginoso aumento das tecnologias da comunicação e informação impulsiona 

ainda mais o processo de mudança comportamental no Brasil e no mundo, isso acontece 

porque todos os envolvidos com essas, tem que se adaptar a elas para se estabelecerem no 

mercado e/ou na vida de um modo geral. 

Baseado nisso, é que com todas essas mudanças, a valorização do conhecimento é 

ainda mais necessária. Pois as novas tecnologias produzem  ferramentas que auxiliam na 

organização e disseminação do conhecimento. 

A preocupação com a existência das novas tecnologias gera um estudo em que mostra 

como elas contribuem para o andamento de uma sociedade sempre em transição. 

 

2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

Entende-se por sociedade da informação como um estágio de desenvolvimento social 

caracterizado pela capacidade de seus membros (cidadãos, empresas, poder público) de obter 

e compartilhar qualquer informação, instantaneamente, de qualquer lugar e da maneira mais 

adequada. A sociedade da informação designa uma forma nova de organização da economia e 

da sociedade. 



Na sociedade da informação as pessoas têm capacidade de gerar e armazenar suas 

próprias informações bem como dissemina-la e ter acesso às informações de terceiros. Essa 

mudança comportamental permite o acesso à informação que pode desencadear uma série de 

transformações sociais, pois provocam mudanças nos valores, nas atitudes, e no 

comportamento, mudando com isso também a cultura e os costumes da sociedade. 

Nesse caso, a informação deve ser considerada apenas como um elemento facilitador 

que amplia as transformações sociais e culturais. 

A sociedade da informação tem fatores fundamentais e se baseia na relação entre eles: 

usuários (pessoas); infra-estrutura (meios técnicos), conteúdo (produtos e serviços), entorno 

(fatores diversos que influenciam a sociedade da informação). 

Apesar da explosão informacional, e a acelerada evolução nas tecnologias, onde se 

consegue tudo em tempo real, a cultura não se igualou, ao contrário, muitos grupos ainda 

resistem às novas tecnologias, e não a introduzem como uma cultura global. Cada país tem 

suas peculiaridades e a sociedade da informação tem que se adaptar a elas.  

No Brasil a facilidade de comunicação é visível, pois entre as novas tecnologias da 

informação, a internet é uma forma habitual de comunicação. Pois se estabelece como uma 

importante fonte de informação e pesquisa.  

O desenvolvimento da sociedade da informação acontece de forma lenta, e grandes 

mudanças só acontecerão em longo prazo. O que se percebe é que essas mudanças produzirão 

melhorias na qualidade de vida da sociedade, elas facilitarão o acesso à informação necessária 

para a participação social e política do país.  

Através dessa evolução, pode-se verificar que dentre as novas tecnologias da 

informação, a mais presente no dia-a-dia das pessoas será a Tv por satélite, que estará 

presente em todo o país. As outras tecnologias como telefonia móvel, fibra ótica, serão 

ampliadas de acordo com sua importância, mesmo que no âmbito restrito das grandes cidades. 

Diante disso, uma alternativa para disseminar o desenvolvimento das novas 

tecnologias é potencializar o uso dos serviços eletrônicos da informação. 

Contudo, espera-se que todos os cidadãos incorporem as novas tecnologias no seu dia-

a-dia e tirando delas o máximo de proveito para seu trabalho, lazer, saúde e educação. 

 

 

 

 

 



3  AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO  

 

As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de 

comunicação. A tendência social e política característica da década de 90 é a construção de 

um mundo cada vez mais globalizado, interagindo mutuamente com tudo e com todos. 

A mudança histórica das tecnologias mecânicas para tecnologias da informação ajuda 

a desmistificar a idéia de soberania e auto-suficiência promovida no passado. 

Sem dúvida, desde o início da década de 70, a inovação tecnológica tem sido 

conduzida pelo mercado, provocando uma difusão mais rápida dessa inovação.  Na realidade, 

a inovação descentralizada estimulada por uma cultura de criatividade tecnológica e por 

modelos tecnológicos de sucesso é que as novas tecnologias prosperam. 

 Baseado nisso, Lojkine (2002, p. 77) afirmou que: 

 
Uma das características da revolução tecnológica é a crescente convergência de 
tecnologias especificas para um sistema altamente integrado, no qual, trajetórias 
tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de se distinguir em separado. 
Assim, microeletrônica, as telecomunicações, a optoeletrônica e os computadores 
são todos integrados nos sistemas de informação. 
 
 

Nesse caso, as tecnologias da informação são apenas uma forma de processamento da 

informação; as tecnologias de transmissão e conexão estão cada vez mais diversificadas e 

integradas na mesma rede operada por computadores. 

A informação  como matéria-prima das novas tecnologias, é parte integrante de toda 

atividade humana e todos os processos da existência individual ou coletiva são moldados pelo 

novo meio tecnológico.  

O atual processo de convergência em que se encontra a informação, leva a uma lógica 

aparente, toda informação produzida num sistema de informação avançado alcança novas 

fronteiras de velocidade, armazenamento e flexibilidade no tratamento da informação vinda 

de múltiplas fontes. 

Diante disso, a dimensão da revolução da tecnologia da informação destina-se a 

promover uma interação entre tecnologia e sociedade.  Ambas se completam no que diz 

respeito à sociedade da informação. 

 

 

 

 



4   A SOCIEDADE EM TRANSIÇÃO  

 

A Revolução Industrial começou na Inglaterra, quando a máquina a vapor foi 

inventada, na metade do século XVIII. Logo surgiram as ferrovias e indústrias. As pessoas 

trocaram o campo pela cidade. 

As mudanças tecnológicas praticamente cessaram no século XIX, quando surgiram 

várias inovações: motor de combustão interna, eletricidade, automóvel, etc. que alteraram a 

economia mundial. Essas, por sua vez geraram uma nova classe de trabalhadores, aumentou o 

número de pessoas com acesso à educação e que tinham dinheiro. Começaram os problemas 

de desemprego, surgiu o materialismo e a descentralização da família. 

Já no século XX, a partir da década de 70 as novas tecnologias da informação já se 

apresentavam em âmbito internacional, substituindo as tecnologias intensivas em material e 

energia, de massa, características do ciclo do petróleo.  

Nesse cenário marcado por mudanças cruciais, a necessidade de informação sobre 

futuros desenvolvimentos tornou-se ainda mais vital. O acesso a uma ampla base de 

informações e conhecimentos científicos e tecnológicos, que se constituía numa vantagem no 

passado passou-se uma necessidade fundamental no presente. 

Com a nova ordem mundial, as mudanças ocorreram de forma acelerada contribuindo 

para os avanços das tecnologias da informação e comunicação. 

  Segundo Dertouzos (1997, p. 106). 

 
Essas transformações se manifestam na transmissão de dados à velocidade da luz, 
no uso de satélites, na revolução da telefonia, na difusão da informática na maioria 
dos setores da produção e dos serviços e na miniaturização dos computadores e sua 
conexão em redes à escala planetária. 

 

A acelerada disponibilização das novas tecnologias aponta para uma era de crescente 

globalização, inclusive tecnológica. Isso acontece dado ao caráter do processo de geração, 

transmissão e difusão das tecnologias. 

As mudanças em curso podem gerar impactos e efeitos na economia mundial, tanto 

para os mercados interno e externo, já que a difusão das novas tecnologias acontece em escala 

mundial. 

Nesse caso, os principais movimentos que caracterizam as novas tecnologias são 

fortemente centrados nos países mais desenvolvidos que marginalizam os menos 

desenvolvidos, inclusive o Brasil. 



5 CONCLUSÃO 

 

Em relação às novas tecnologias, as evidências apontam para uma exploração 

internacional, que é a única dimensão que vem conhecendo efetivamente um processo de 

globalização. 

Na revolução das novas tecnologias da informação e comunicação, o conhecimento 

tecnológico, ao se constituir num dos principais meios da globalização, permanece, na sua 

essência, restrito ao âmbito daqueles que detém o conhecimento. 

O mercado da informação está provocando uma transformação maior e mais profunda. 

Os efeitos das novas tecnologias na vida das pessoas provocarão mudanças econômicas, 

políticas, sociais e psicológicas significativas. 

O novo mundo da informação está economicamente parecido com o mundo do século 

XX, onde predominava mercadorias e serviços. Atualmente, existem muitas inovações que 

com o tempo serão inúteis se não forem processadas. 
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