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RESUMO  

As novas tecnologias têm evoluído constan
tecnologias da informação e comunicação. Neste contexto temos como exemplo a 
inteligência artificial, realidade 
subcampos cada vez mais, científica
projeto de pesquisa delimitou
teórica da sociedade em rede desenvolvida por Castells auxilia na compreensão das novas 
e constantes demandas da 
educação e tecnologias da informação e comunicação. Desta forma a perspectiva teórica da 
sociedade em rede foi abordada como forma de compreender a relação entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação. Para um melhor tratamento dos 
objetivos e melhor apreciação desta pesquisa, observou
pesquisa bibliográfica e documental para proporcionar uma maior familiaridade com o 
problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses sobre ele através principalmente do 
uso de materiais já elaborados como livros, artigos científicos, revistas, documentos 
eletrônicos e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre a perspectiva 
teórica da sociedade em rede como forma de compreender a relação entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação, correlacionando tal conhecimento 
com abordagens já trabalhadas por outros autores, mas, principalmente pela obra clássica 
que é o livro intitulado “A sociedade em Rede” sendo o primeiro livro da trilogia “A Era da 
informação: Economia, sociedade e cultura” de autoria do sociólogo Manuel Castells. A 
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evoluído constantemente, principalmente no que diz respeito às 
tecnologias da informação e comunicação. Neste contexto temos como exemplo a 
inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, redes neurais, robótica e seus 

científica e tecnologicamente, especializados e inovadores. Este 
projeto de pesquisa delimitou-se em colher informações sobre de que forma a perspectiva 
teórica da sociedade em rede desenvolvida por Castells auxilia na compreensão das novas 
e constantes demandas da sociedade considerando a relação existente entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação. Desta forma a perspectiva teórica da 
sociedade em rede foi abordada como forma de compreender a relação entre trabalho, 

informação e comunicação. Para um melhor tratamento dos 
objetivos e melhor apreciação desta pesquisa, observou-se que ela é classificada como 
pesquisa bibliográfica e documental para proporcionar uma maior familiaridade com o 

o ou construindo hipóteses sobre ele através principalmente do 
uso de materiais já elaborados como livros, artigos científicos, revistas, documentos 
eletrônicos e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre a perspectiva 

rede como forma de compreender a relação entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação, correlacionando tal conhecimento 
com abordagens já trabalhadas por outros autores, mas, principalmente pela obra clássica 

“A sociedade em Rede” sendo o primeiro livro da trilogia “A Era da 
informação: Economia, sociedade e cultura” de autoria do sociólogo Manuel Castells. A 
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temente, principalmente no que diz respeito às 
tecnologias da informação e comunicação. Neste contexto temos como exemplo a 

e virtual, redes neurais, robótica e seus 
e tecnologicamente, especializados e inovadores. Este 

se em colher informações sobre de que forma a perspectiva 
teórica da sociedade em rede desenvolvida por Castells auxilia na compreensão das novas 

sociedade considerando a relação existente entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação. Desta forma a perspectiva teórica da 
sociedade em rede foi abordada como forma de compreender a relação entre trabalho, 

informação e comunicação. Para um melhor tratamento dos 
se que ela é classificada como 

pesquisa bibliográfica e documental para proporcionar uma maior familiaridade com o 
o ou construindo hipóteses sobre ele através principalmente do 

uso de materiais já elaborados como livros, artigos científicos, revistas, documentos 
eletrônicos e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre a perspectiva 

rede como forma de compreender a relação entre trabalho, 
educação e tecnologias da informação e comunicação, correlacionando tal conhecimento 
com abordagens já trabalhadas por outros autores, mas, principalmente pela obra clássica 

“A sociedade em Rede” sendo o primeiro livro da trilogia “A Era da 
informação: Economia, sociedade e cultura” de autoria do sociólogo Manuel Castells. A 
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pesquisa resultou três análises, cada um com sua particularidade porém se relacionando 
com a sociedade em rede. Concluiu
desenvolvimento e transmissão do conhecimento 
humanidade, não se adequa
informatização nos tempos atuais nas e
tecnológicos não é o suficiente, visto que, as metodologias expositivas e centradas no 
professor continuam sendo utilizados mesmo com dispositivos tecnológicos utilizados pelo 
professor/estudante em sala de aula. No 
mesmo sofreu e vem sofrendo grandes alterações que demandam do trabalhador 
flexibilidade no fazer diário laboral e necessidade de adquirir mais conhecimento, pois o 
trabalho na era atual gira em torno do cap
informação são os geradores de riqueza. Constatou
Comunicação tiveram papel primordial para a utilização e desenvolvimento de novas 
tecnologias e melhoramento do que já existe, po
que o indivíduo se apropriaria da tecnologia e o melhoraria.
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pesquisa resultou três análises, cada um com sua particularidade porém se relacionando 
em rede. Concluiu-se que a educação, parte fundamental para o 

desenvolvimento e transmissão do conhecimento historicamente
adequa completamente à Era Informacional e que essa suposta 

informatização nos tempos atuais nas escolas somente pelo uso de equipamentos 
tecnológicos não é o suficiente, visto que, as metodologias expositivas e centradas no 
professor continuam sendo utilizados mesmo com dispositivos tecnológicos utilizados pelo 
professor/estudante em sala de aula. No que se refere ao trabalho, ficou observado que o 
mesmo sofreu e vem sofrendo grandes alterações que demandam do trabalhador 
flexibilidade no fazer diário laboral e necessidade de adquirir mais conhecimento, pois o 
trabalho na era atual gira em torno do capital humano, ou seja, o conhecimento e a 
informação são os geradores de riqueza. Constatou-se que a Tecnologia da Informação e 
Comunicação tiveram papel primordial para a utilização e desenvolvimento de novas 
tecnologias e melhoramento do que já existe, pois haveria segundo o estudo, um ciclo em 
que o indivíduo se apropriaria da tecnologia e o melhoraria. 
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