


• Nova Estrutura Social
• Sociedade em rede
• “constituída de redes de produção, poder e experiência, que constroem a

cultura da virtualidade nos fluxos globais os quais, por sua vez, transcendem
o tempo e o espaço.”

• “A compreensão do nosso mundo requer a análise simultânea da sociedade
em rede e de seus desafios conflituosos.”

A Era da Informação
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• Os novos caminhos da transformação social:
“Na era da informação, a principal lógica das redes globais predominantes
é tão difusa e penetrante, que o único modo de se livrar de seu domínio
parecer ser ficar fora delas e reconstruir o significado com base em um
sistema de valores e crenças inteiramente distinto”

A Era da Informação

3



• Século XXI
“Era da perplexidade consciente”

“A promessa da Era da Informação representa o desencadeamento de uma
capacidade produtiva jamais vista, mediante o poder da mente.
Penso, logo produzo.... O sonho do Iluminismo está a nosso alcance.
Todavia, há uma enorme defasagem entre nosso excesso de desenvolvimento
tecnológico e o subdesenvolvimento social.”

A Era da Informação
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1. (ENEM 2013) Trata-se de um gigantesco movimento de construção de
cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem
como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde,
energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não
tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi
ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. (ERMÍNIA
MARICATO). A dinâmica, portanto, de transformação das cidades tende a
apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas através do
crescimento da população urbana e do aumento da especulação imobiliária.
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2. (ENEM 2009) Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel
produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças
significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas
cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e, 
também, do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura
e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da
moradia, a transformação foi profunda. (MARICATO). Uma das consequências das 
inovações tecnológicas das últimas décadas é a ins tuição das chamadas cidades
globais, que se caracterizam por terem sido diretamente impactadas pelo processo de 
internacionalização da economia, desencadeado a partir do final dos anos 1970.
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