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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas. 

Objetos do conhecimento: O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões 

sociais e culturais. 

 

A INTERNET 

 

Podemos dividir a história da humanidade em três importantes eras: agrícola, industrial e digital. Na 

era digital a sociedade tem recebido o nome de “sociedade da informação”, aquela cuja cultura e 

economia dependem essencialmente da tecnologia, da comunicação e da informação. Em tese, 

todos participam de alguma maneira da interação, compartilhando o conhecimento com base nas 

informações que possuem. 

Através da convergência tecnológica, o processo de troca de comunicação é muito facilitado. Hoje 

podemos processar informações variadas em uma só forma: a forma 

digital. Diferentes aparelhos são multifuncionais, fazendo uso 

somente de um pequeno chip. Através de celulares, por exemplo, 

acessamos a Internet, ouvimos rádio e músicas em formato mp3, 

enviamos e-mails, fotos, vídeos e mensagens curtas de texto (SMS),  

acessamos redes sociais, fazemos chamadas de vídeo, entre tantas 

outras funções. 

A era é nova e o nome que deram à sociedade atual é pomposo. Deve-se ter cuidado, porém, em 

não generalizar, tendo em vista a realidade brasileira que é marcada pela exclusão digital. Com a 

queda de preços e o crescimento da Internet a inclusão digital tem aos poucos acontecido, mas 

ainda a passos de tartaruga. 

O fenômeno Internet difere dos outros meios de comunicação conhecidos até agora, haja vista que 

a postura do receptor no rádio e na televisão é meramente passiva, enquanto em relação à Internet 

o receptor participa selecionando e emitindo informações.  

Voltemos ao tempo. Conseguimos nos imaginar sem esta maravilhosa invenção que hoje é uma 

oportunidade de atravessar fronteiras, derrubar barreiras e dividir ideias de forma única? Além de 

tudo, a internet aumenta a capacidade de leitura (também estimulando novas leituras), ajuda a 

encontrar informações, resolver problemas e, sem dúvida, a adquirir competências cada vez mais 

exigidas no mercado de trabalho.  

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/como-surgiu-a-internet.htm. Acesso em 08 de abril de 2020. 
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Após a leitura do texto, responda às perguntas a seguir: 

 

1- Segundo o texto, porque a sociedade atual foi chamada de “sociedade da informação”? 

  

  

  

 

 

2- Por que a Internet é considerada um meio de comunicação diferente dos outros? 

  

  

  

 

 

3- Como você acha que a Internet nos beneficia atualmente? Escreva 3 argumentos. 

  

  

  

 

 

4- Quais são os conteúdos mais acessados por você?  

  

  

  

 


