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RESUMO  
O impacto da globalização sobre a sociedade contemporânea traz ao homem a vivencia de 
uma riqueza de culturas e ideologias. Contudo, essas inovações, flexibilizaram a economia 
tornando-a mais abrangente e eficiente devido aos custos cada vez menores. A informação 
dissolve as forças de convenções e torna os indivíduos permeáveis, prontos para abandonar 
seus grandes dilaceramentos, suas opiniões, seus referencias sociais, desestabilizando suas 
convicções, tornando-os filhos da mídia. As concepções de espaço (onde estou?) e identidade 
pessoal (quem sou?) são alterados. Atualmente a indústria da informação trabalha em larga 
escala produzindo um arsenal de conhecimento, mudando a estruturação convencional de 
geração de riqueza e de produção.                                                                                   
Palavras- Chaves: Globalização, Conhecimento, Informação.  
 
 
ABSTRACT 
The impact of globalization on contemporary society brings man experiences a wealth of 
cultures and ideologies. However, these innovations have eased the economy making it more 
comprehensive and efficient due to the increasingly lower costs. The information dissolves 
the forces of convention and makes individuals permeable ready to abandon their large 
lacerations, their opinions, their social references, destabilizing their convictions, making 
them children of the media. The conceptions of space (where I am?) And personal identity 
(who am I?) Are changed. Currently the information industry works on a large scale 
producing an arsenal of knowledge, changing the conventional structuring of wealth 
generation and production. 
Keywords: Globalization, Knowledge, Information. 
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1-O IMPERIALISMO DA GLOBALIZAÇÃO E O USO DAS TÉCNICAS  

Na época da universalização dos meios de comunicação, quando o discurso do poder 

passa a ser formulado e difundido por intermédio da mídia impressa e eletrônica, algo de 

essencial pode ter se modificado ao lado dos lideres partidários, ou acima e além deles, a 

mídia, entendida como um emblema de um intelectual coletivo de amplas proporções, 

influenciando mentes e corações. Portanto, a mídia torna essa comunicação possível, ajuda 

à sociedade a entender idéias políticas que contribui para deformar a opinião e o consenso 

democrático. A sociedade utiliza a mídia para exercer controle.  

À medida que o espaço se encolhe para se torna uma aldeia “global” de 
telecomunicações uma “espaçonave planetária” de interdependências 
econômicas para usar apenas duas imagens familiares e cotidianas e à 
medida que os horizontes temporais se encurtam até o ponto em que o 
presente é tudo que existe temos que aprender a lidar com sentimento 
avassalador de compreensão de nossos mundos espaciais e temporais. 
(ENZENSBERGER, 2000 P: 140). 

 O impacto da globalização sobre a identidade do indivíduo, no tempo e no espaço são 

também coordenadas básicas de todo um sistema de representação. Por meio da representação 

escrita, da simbolização através dos sistemas de telecomunicação, os objetivos são traduzidos 

em dimensões espaciais e temporais. A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar 

ao reforçar relações entre outros que estão “ausentes”,  distantes. 

Os reflexos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 
possibilidades de identidade partilhadas como “consumidores” para os 
mesmos bens, “clientes” para os mesmos serviços,  “públicos” para as 
mesmas mensagens e imagens, entre pessoas que estão bastante distantes 
uma das outras no espaço e no tempo. À medida em que nasce, as culturas 
nacionais tornam-se mais expostas a influencias externas, é difícil conservar 
as identidades culturais intactas ou pedir que elas se tornem enfraquecidas 
através do transbordamento e da infiltração cultural (ENZENSBERGER, 
2000 P:141). 

Com o despontar da globalização, o uso das técnicas conquista uma importante 

mudança qualitativa e quantitativa. Passamos de um uso “imperialista”, desigual e 

protecionista, de culturas diversas, para uma presença obrigatória em países do sistema 

técnico-hegemônico, graças ao papel unificado dos técnicos de informação. Num mundo 

globalizado a sobrevivência está sempre por um fio. Regiões e cidades são chamadas a 

competir, diante das regras atuais de produção e dos imperativos atuais do consumo, a 

competitividade se torna também uma regra de consciência entre as pessoas. 
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 A necessidade de competir é, aliás, legitimada por uma ideologia largamente aceita e 

difundida. Na medida em que o descumprimento das regras implica no perder posições, e até 

mesmo desaparecer do cenário econômico, cria-se, em todos os planos, uma nova “ética” de 

perversão, fácil ao mecanismo da globalização. Um medo se espalha e se aprofunda a partir 

de uma violência difusa, estrutural, típica do nosso tempo. Quando o entendimento é 

indispensável na compreensão, de maneira mais adequada, de questões como a dívida social e 

a violência funcional, hoje tão presentes no cotidiano de todos. 

 A atenção da sociedade industrializada está direcionada para uma nova matéria-prima. 

Diferentemente das demais, que parece em via de esgotamento, aumenta a cada dia em 

excesso a informação na história do gênero humano, determinando o progresso qualitativo. 

De essencial importância no desenvolvimento de tecnologias da informação, fornecendo, em 

suas diversas modalidades, a imprensa permitiu o desenvolvimento da linguagem gráfica em 

aspectos da palavra escrita e do desenho. O telefone e o rádio privilegiaram a linguagem 

falada e a música; a fotografia, o cinema e a televisão facilitaram a informação visual. 

Com a evolução histórica temos uma amostra da progressiva convergência das 

modalidades de informação falada, escrita e visual para um único e abrangente modo de 

comunicação eletrônica digital. As convergências dos modos assumem aspectos informativos, 

ao qual fica definitivamente ligado ao desenvolvimento da tecnologia. As tecnologias 

informáticas podem contribuir para o reforço da infra-estrutura, através dos sistemas 

automatizados de informação e controle, por exemplo: o atendimento médico de urgência, o 

tráfego rodoviário e o tráfego aéreo. A disponibilidade de informações vivenciadas chega ao 

ponto mesmo de superar a capacidade de função do indivíduo. A possibilidade de ter acesso a 

bancos de dados de todo o gênero, ainda que localizados em locais geograficamente distantes. 

As constantes reduções dos custos nos setores de micro processadores, favorecendo a 

ampliação da esfera de interesses, não só relativamente à quantidade e à variedade dos 

gêneros, a ponto de prefigurar na constituição de verdadeiras comunidades de interesses, em 

cada uma das quais o indivíduo pode funcionar ativamente. 

O verdadeiro salto quântico é constituído pelo serviço de banco de dados que, 

gerenciado adequadamente, garantirá a integridade da informação, procedimento que os 

meios de comunicação de massa não têm mais condições de assegurar, conseqüência de um 

fluxo de notícias caóticas e contraditórias, muitas vezes irrelevantes e inexatas. O problema da 

falsificação e do uso incorreto de informações, não está apenas na dependência da dificuldade 
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de encontrar dados verídicos, mas em sua maioria, em função da vontade de governos e 

grupos de pressão em dirigir a opinião pública em direção de interesses de minorias.  

Não se ignora que para este tipo de manipulação, possam contribuir também poderosas 

comunidades de interesses, estimulados por possíveis objetivos que contrastam com o bem 

comum. O aumento da informação disponível deve encontrar uma solução quanto 

à possibilidade de identificar a fonte, de saber que modos foram recolhidos e elaborados os 

dados, qual é o significado das sínteses que deles foram extraídos. Enfim, deve ser garantida a 

possibilidade segura de conseguir a informação que se mostre equivocada, problema esse não 

completamente resolvido no âmbito da automação dos dados. 

A flexibilização da economia tornar-se-á possível com as crescentes inovações 

tecnológicas na produção de bens, que abastecendo o mercado de produtos tecnologicamente 

cada vez mais perfeitos e a custos cada vez menores, possibilitam aos consumidores converter 

produtos de bens e serviços para o consumo fugaz negligenciando direitos de propriedade 

intelectual. Ao mesmo tempo, ampliar-se-ão áreas de mercado e trabalho ilegal, causadas pelo 

aumento constante da pressão fiscal e alto custo das obrigações sociais.  Elementos que os 

induzem ao trabalho com salários não registrados, diversificando a economia subterrânea e 

clandestina, como observam Capecchi e A. Pasce (199):  

Estamos diante de uma explosão de diversidade: diversidades nas relações 
com o estado. E com o mercado, diversidade no sujeitos, homens e 
mulheres, que participam diretamente da nova economia, que usam 
diferentemente seu tempo, que tem diferentes estilos e modos de vida, 
necessidades diferente. (DE MASI, 2000 P: 288).  

      A ciência, a robótica, os computadores, imagens do desenvolvimento científico e 

tecnológico, cujas conseqüências a médio e longo prazo estão esboçando um cenário social 

totalmente insólito e revolucionário, conduzem a evolução da sociedade agrícola para 

industrial. Aqui se vê o grande estopim da mudança social. A fronteira de uma sociedade 

alicerçada sobre a hegemonia econômica da produção manufatureira a uma sociedade 

caracterizada pelo papel central do processo de criação, elaboração e distribuição de 

informações. A inovação tecnológica somente acelerou o ritmo desta mudança, reduzindo ao 

mínimo o tempo necessário à circulação das informações e tornando assim mais veloz o 

processo de comunicação. 
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 A difundida economia de informação é antes de tudo um sistema econômico no qual 

o principal sujeito da dinâmica produtiva é  a produção do saber. Nela de fato, o recurso 

estratégico, não  único mais certamente o mais importante, não é o capital, mas o 

conhecimento, que não somente é removível mais também se reproduz por si mesmo. 

Ressaltamos que a sociedade da informação é também um sistema no qual a orientação 

temporal está voltada para o futuro. O novo cenário de fato caracteriza-se por um índice de 

turbulências elevado, com o aumento da competitividade de países produtores e uma virada 

do eixo social dos consumos, ameaçados pelas cotas ocupadas pelos produtos americanos, 

estamos conduzindo o mercado a uma situação de saturação evidente. 

Na década passada, o cenário econômico mundial foi atingido por um processo de 

redistribuição global da produção, criando novas propriedades na indústria, desarticulando 

radicalmente a hierarquia entre países produtores e países consumidores, infligindo novos 

modelos de integração econômica.  Portanto, não existem mais nem nações isoladamente 

livres, nem economias dependentes. Os sistemas econômicos tornaram-se cada vez mais 

interdependentes, a divisão internacional da produção é o  novo modelo de integração 

econômica. Podemos citar os Estados Unidos como exemplo de maior produtor mundial de 

informações, ainda que nada assegure que estão destinados a manter estas vantagens. 

 O sistema pós-industrial favorece a descentralização em uma sociedade cujas 

necessidades econômicas exigem uma maior flexibilidade e versatilidade cultural. A 

tecnologia das comunicações e os modernos sistemas de transmissão das informações 

tornaram desnecessária a unidade de lugar e pulverizaram a fábrica centralizada em uma 

miríade de pontos de atividades. Na nova economia o lugar da produção não é mais o espaço 

físico real. Cadeias de montagens, instalações centralizadas, espaço ideal e conceptual ligado 

a eletrônica, viabiliza uma atividade com simples telefone ou fax. O computador destruirá a 

pirâmide hierárquica. Criada para um sistema administrativo eficiente, atendendo uma 

necessidade de acompanhar pessoas em suas atividades profissionais. O sistema 

informatizado seguindo-os, reestruturando horizontalmente essas instituições. 

Na nova sociedade, na qual as informações são mais difusas, o poder e a capacidade 

de produzir a abundância também são. Tanto são verdade que as primeiras estruturas que 

foram atingidas, pelo fenômeno da descentralização, no processo de redistribuição de 

liderança, foram as instituições políticas e governamentais. Nessa sociedade, na qual a 

densidade tecnológica é uma tendência contínua e ascendente, a relação entre os homens, os 
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problemas e os produtos do micro-eletrônico são mais instrumentais e sobre tudo mais 

equilibrados do que na sociedade industrial. Em suma, um regime de convivência com um 

alto nível de tolerância. Não são mais dominados e alienados, na qual o efeito da intromissão 

tecnológica desumanizou as relações. Agora vemos parceiros ativos de uma relação na qual a 

natureza fria e impessoal exigido pelo tecnológico é  compensado com um comportamento 

extremamente personalizado. Quanto mais avançada for a tecnologia, tanto mais é sentida a 

necessidade do ser humano, das relações interpessoais e do trabalho com alta carga 

emocional. 

Neste contexto, onde é alta a tecnologia informativa, onde utilizamos o nosso poder 

mental ao invés do serviço braçal, como faziam os antigos operários de fábricas da era 

industrial, sentimos necessidade de explorar as nossas mãos e o nosso potencial físico para 

compensar o uso instável de toda essa tecnologia. No imaginário coletivo, portanto, essa 

modernidade não veio mais para o mal, mas pode se tornar um bem acessível de praticidade e 

conforto. 

A cultura hedonista estimula cada indivíduo a tornar-se mais senhor e possuidor de sua 

própria vida, a auto determinar-se em suas relações com os outros, a viver mais para si 

próprio. A absorção eufórica das manifestações do consumo exacerbado trabalha na 

afirmação individualista da autonomia privada. À medida que o efêmero invade o cotidiano, 

as novidades são cada vez mais rapidamente aceitas em seu ápice. Devemos superar esta 

problemática moralizante contra a excentricidade do consumo de massa: para além de sua 

radicalidade e despotismo aparente, contribuindo para uma edificação mais radical da 

sociedade, socializando os seres na mudança, preparando-os para uma atualização 

permanente, exacerbando as paixões individualistas, pulverizando as consciências ideológicas 

de classe em busca de um progresso inacessível. 

 2- A CULTURA DE MASSA E O SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA  

  O impulso dos progressos científicos, aliado ao sistema econômico, está 

evidentemente na raiz de um mundo passageiro e generalizado, sob a dinâmica imperativa do 

lucro. Indústrias inovam produtos continuamente para alimentar sua penetração de mercado, 

conquistando uma clientela cada vez maior, fortalecendo o consumo, o capitalismo numa 

dialética entre produção de bens e produção do supérfluo, numa luta simbólica entre classes. 
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Toda cultura mass-midiática torna-se uma formidável máquina comandada pela lei da 

renovação acelerada, do sucesso efêmero, da sedução e das diferenças sociais. O produto 

cultural se molda em fórmulas já  experimentadas é inseparável de conteúdos, de estruturas, 

de estilos pré-existentes. Mais que qualquer outra, as indústrias culturais são tributárias da 

moda, da publicidade dos diferentes vetores da sedução e da promoção. 

A cultura industrial, como bem dizia Edgar Morin, realiza a síntese do 
original e do padrão, do individual e do estereótipo, de acordo, com o 
sistema da enquanto aventuram sem risco, variação sobre o estilo de uma 
época, lógicas das pequenas diferenças, o produto apresenta uma 
individualidade, enquadrada nos esquemas típicos. A cultura de massa é 
uma cultura de consumo, inteiramente fabricada para o prazer imediato e a 
recriação do espírito devendo-se suas seduções em parte à simplicidade que 
se manifesta.  (RAMONET, 2000, P: 42 ).  

  Visando ao grande público, vemos o lançamento no mercado consumidor de produtos 

fast food.  Indústrias de consumo, culturalmente instituídas na esfera dos espetáculos 

promocionais, primado no eixo temporal próprio a estilos, visando ao presente em primeiro 

lugar; explicitando antes de tudo o prazer momentâneo, ainda que, conteúdos ideológicos 

transpareçam e se tornem secundários a esses objetivos. Nessa cultura industrial o presente 

histórico é  a medida de todas as coisas. Não temendo o anacronismo, a transplantação do 

passado no presente, a reciclagem do antigo em termos modernos. 

  Enfim, é uma cultura sem vestígios, sem futuro, sem prolongamentos subjetivos 

importantes, pronta para existir no presente, transmitida às massas, repercutindo apenas no 

aqui e agora, numa temporalidade dominante, que governa a modernidade. Essa cultura 

industrial esgota-se na busca obstinada do sucesso imediato, realizado por um único critério, o 

das vendas em massa, da audiência de público, caminhando para a primazia do presente sem 

olhar para o amanhã, deixando-se dominar, cada vez, mais pelo êxtase da celeridade e do 

imediatismo, do supérfluo e superficial.  

Marcuse ou Debord assinalam que a cultura de evasão torna-se novo ópio 
do povo encarregado de fazer esquecer a miséria e a monotonia da vida 
cotidiana. Em resposta à alienação generalizada, o imaginário atordoante e 
recreativo. Aumentando a fragmentação das tarefas e nuclearização social, 
a lógica burocrática tecnocrática engendra a passividade e desqualificação 
profissional o tédio e a irresponsabilidade, a solidão e a frustração crônica 
dos particulares. (RAMONET,2000 P:67 ). 

A cultura de massa teve uma função histórica determinante: reorientar as atitudes 

individuais e coletivas, difundindo novos padrões de vida. Essas crenças exaltam um 
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cotidiano onde o bem-estar individual, promove uma falsa ética lúdica do consumismo. 

Doravante a informação conquista seu espaço, é ela que produz os efeitos culturais e 

psicológicos mais significativos. Substitui globalmente as obras de ficção, no avanço da 

socialização democrática individualista. As revistas informativas, os debates, as pesquisas têm 

mais repercussão sobre a consciência do que os sucessos de bilheteria. 

Há tempos, a imprensa escrita e de rádio difusão, vem progressivamente abrindo o 

campo de visão dos indivíduos, mas com desenvolvimento da TV digital, os fenômenos 

ganham uma amplitude incomparável. A mídia torna-se um formidável instrumento para 

formar e integrar.  A profusão de informações e saberes proporciona novos universos, novas 

idéias. O homem é conduzido, inelutavelmente, a posicionar-se diante dos fatos, revendo 

conceitos, comparando, experimentando um verdadeiro convívio social nos vários contextos 

da atualidade. 

O universo da informação gera pruridos nas idéias preconcebidas e estimula a leitura, 

o desenvolvimento do pensamento crítico. São máquinas que tornam complexas as 

coordenadas do pensamento, incitando o desempenho muitas vezes da argumentação, ainda 

que, no quadro simples (pouco sistemático) seja preciso operar uma visão de fundo. O 

consumo midiático não é tão somente um coveiro da razão; o espetacular não abala a 

formação de opinião crítica; o show da informação também prossegue uma trajetória de luz. 

 A mídia exibe quase tudo e julga pouco. Contribui para ordenar um novo perfil do 

individualismo narcíseo, um tanto ansioso mais tolerante, numa moralidade aberta para um 

superego ego franco e instável. É cada vez mais através da mídia que somos informados sobre 

o curso do mundo; é ela que nos passa os dados novos capazes de adaptar-nos ao nosso meio. 

A socialização do cidadão, intermediada por tradições religiosas, da moral e dos costumes, 

vem cedendo terreno à ação midiática. Dissolvendo convenções e tornando o indivíduo 

permeável, pronto para o dilaceramento de seus sistemas de referencias, desestabilizando suas 

convicções culturais, tornando-o filho dos meios de comunicação. Com opiniões volúveis e 

flexíveis, abertas para as grandes inovações, permitindo uma rápida experimentação social. 

3- O IMPACTO DO TEMPO VIRTUAL NO ESPAÇO   

A concorrência mais recente pelo poder é o controle do domínio do conhecimento. 

Através da comunicação on line, estamos vivenciando a mais nova forma de acumulação de 

riqueza, ficando a produção industrial em segundo plano. Um instrumento ultramoderno e 
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eficiente, que vem ocasionando uma revolução neste campo é a Internet, chamada revolução 

eletrônica, revolucionando o sistema de comunicação tradicional. Hoje, em segundos, temos a 

possibilidade de enviar e receber cartas através de correio eletrônico ou e-mail, comprar e 

vender produtos através de veiculação na rede mundial, acessar a bancos e fazer 

movimentações financeiras, resolver problemas diversos, e tudo isso, com uma velocidade 

nunca vislumbrada e com custos baixíssimos sem precisar se locomover. Ela ainda oferece a 

possibilidade de navegar, de um computador para outro, podendo acessar todos os tipos de 

informações e imagens que estejam à disposição, armazenando tudo no próprio computador.  

A Internet também dá a chance de colocar à disposição de todos, um acervo de 

informações técnicas, realizando assim, a possibilidade extrapolar as fronteiras, como nunca 

visto antes, com uma praticidade indescritível, assegurando acesso a informações 

armazenadas de qualquer parte do planeta.  Essa é hoje, sem dúvida nenhuma, a maior 

indústria mundial de informação. Situada no espaço e no tempo virtual, com um verdadeiro 

monopólio sobre o mercado mundial. Mais uma vez, tudo isso é organizado e realizado 

através de uma lógica financeira neoliberal, ligada ao mercado livre e ao grande ídolo que é o 

lucro. A sociedade continua como vítima do processo social, hoje globalizado, que, em sua 

intenção descomprometida, desconstrói e desumaniza as relações sociais em função de uma 

nova ótica do capitalismo hegemônico. 

A inserção nesse novo mundo virtual tem um preço. O preço da imobilização do 

homem em face da web spam. Uma propaganda que forçosamente somos compelidos 

cotidianamente a vivenciar. Toda prática comercial precisa ser observada em detalhes, em 

suas implicações e intenções originais. Corremos sempre riscos de manipulação, estamos 

lidando com a classe dominante, que vive o seu cotidiano em ações exercidas sobre as classes 

dominadas. A Internet usa do canal de sutilezas, levando novamente o homem à acomodação 

e ao ajustamento. Essa é a grande luta, vivida por anos de mobilização social, esmagada por 

falsas ideologias de massa. A internet distancia o homem do homem, desumanizando as suas 

relações.    

 Estamos estudando o maior instrumento de praticidade já criado pela humanidade, 

indiscutivelmente eficaz e rápido. As bibliotecas perdem a razão de existir. Basta ligar o 

computador e a internet; com rapidez e destreza impressionantes, pode-se ter todas as 

informações de que se necessita; entretanto, é patente que esse mecanismo constrói a renda de 
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poucos empresários dominantes desse meio eletrônico. Anteriormente eram simples donos do 

meio de produção, hoje se tornaram empresários eletrônicos, globalizados. 

Segundo estudiosos contemporâneos o futuro será cada vez mais virtual, pois todos os 

tipos de informação poderão ser encontrados na internet e o cidadão será  obrigado a acessá-

la, para não ficar excluído. Os novos analfabetos serão os que não têm acesso à rede mundial 

de informação e o mundo será  dividido entre os internautas (os incluídos) e os não 

internautas (os excluídos). Para acelerar o processo de internautalização do mundo, 

expandiram-se as possibilidades de acesso através do telefone celular e da televisão, e, ainda, 

já temos notícias do projeto de um orelhão eletrônico, que permitirá qualquer pessoa acessar a 

internet através do telefone público. 

A televisão ainda é o meio mais óbvio desse sistema. Com a evolução, já são possíveis 

sistemas de redes interligadas por equipamentos de televisão, de modo que podemos estar 

interligados ao vivo. Verificamos benefícios incalculáveis nesse fantástico processo. A 

internet é instantânea, imediata, de alcance mundial, descentralizada, interativa, flexível e 

adaptável, em níveis surpreendentes. Dar oportunidades iguais implica dispor do equipamento 

e de uma modesta capacidade técnica para constituir uma presença cativa no espaço 

cibernético, transmitindo suas mensagens para o mundo e reivindicando audiência, sendo 

permitido o completo anonimato, podendo inclusive, desempenhar determinadas funções, 

formar comunidades com as outras pessoas e delas participar. 

Em conformidade com a satisfação do usuário, a televisão ajusta-se tanto 

à participação cativa como ao isolamento passivo num mundo totalmente narcisista, de efeitos 

narcóticos. A ela pode-se recorrer também para interromper o isolamento de indivíduos ou de 

grupos para exacerbá-los. As difusões da tecnologia de informação multiplicam a capacidade 

de comunicação de alguns indivíduos e grupos privilegiados. A internet alarga os horizontes 

educativos e culturais derrubando definitivamente as divisões e promovendo o 

desenvolvimento humano de maneira globalizada. Num livre fleche de imagens e palavras, 

universalmente, tem transformado não só as relações entre os povos no nível político-

econômico, mas a própria concepção de mundo. 

Paradoxalmente, as mesmas forças que contribuem para melhoramento da 

comunicação podem levar de igual modo, ao aumento do isolamento e à alienação. Com o 

mesmo poder de unir pessoas, também pode dividir, separando por ideologias políticas, 
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econômicas e étnicas. A rigor, a sua utilização busca modos impactantes e agressivos, como 

protótipo de uma arma de guerra, num terrorismo cibernético. Seria um caos ver este 

instrumento de comunicação, com um potencial tão elevado para unir pessoas, para o 

desenvolvimento educacional e cultural, voltasse às origens da guerra fria e se tornasse uma 

arena para o conflito internacional. 

Temos que fortalecer a rede mundial, com programas a serviço do bem comum, 

apoiando de forma vigorosa aquilo que garanta ao homem ser sujeito de sua própria história e 

da cultura, fortalecendo as ciências sociais e humanas, voltadas para a formação educacional 

do homem, sujeito de direito, disponibilizando permanentemente discussões e debates sobre 

as diversas informações lançadas nesse meio tecnológico. As ações debatidas e estudadas 

precisam ser amplamente divulgadas e estar voltadas para o bem estar de uma humanidade 

que agora se une, através de uma comunicação cibernética. Temos que estar alerta para não 

sermos manipulados por essa máquina ideológica que controla e interfere no futuro da vida 

humana, que garante a um pequeno grupo da elite próspera, o controle sobre a ciência, a 

tecnologia e as comunicações. Estamos em busca de uma globalização que esteja a serviço do 

bem comum e do direito integral. 

CONCLUSÃO  

O número de empregados cresce em uma esfera muito divergente: as oportunidades de 

trabalho oferecidas colocam-se nos níveis mais ínfimos da economia, onde o grau de 

instrução é baixo e a maioria está colocada no setor privado de serviços, no comércio de 

alimentos, em serviços de saúde, ou em prestação de serviço a empresas para execução de 

trabalhos de rotina ligados a produção de informação.  

O computador foi o grande facilitador na vinculação e transmissão de informações, 

automaticamente, sem interferência contínua do homem, desempenhando o papel que outrora 

era executado pela mente humana. A sociedade pós-industrial é uma sociedade de informação 

em que os empregos são oferecidos a profissionais técnicos. Percebe-se assim, a necessidade 

de recursos e tecnologia para inserir-se nas novas exigências da economia. 

Atualmente a indústria da informação trabalha em larga escala produzindo um arsenal 

de conhecimento. As mudanças na estruturação convencional de geração de riqueza e de 

produção superam as teorias funcionais do trabalho, apregoadas pelos pensadores clássicos 

Locke, Smith e Marx. Contudo, pode-se dizer que a teoria da informação desarticula o 
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conceito tradicional de conceber o trabalho como matéria prima da produção de capital. Numa 

nova ordem social a informação é o principal bem de consumo conectado com grandes redes 

de informação, substituindo as fábricas, tidas como modelo de estrutura econômica. O 

computador desagrega este sistema burocrático hierárquico criado pelas instituições, 

fiscalizando os indivíduos que as compõem e as suas funções, tendo como pressuposto 

fundamental a informação como grande vertente desta reestruturação institucional. 
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