
Mais uma

Sociedade do 
Conhecimento



O que é

CONHECIMENTO?



NO DICIONÁRIO

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/

conhecimento
co.nhe.ci.men.to
sm (conhecer+mento2) 
1 Ato ou efeito de conhecer. 
2 Faculdade de conhecer. 
3 Idéia, noção; informação, notícia. 
4 Consciência da própria existência. 
5 Ligação entre pessoas que têm 
entre si algumas relações, menos 
estreitas que as de amizade. 
6 Pessoa com quem se tem 
relações. 
(...)

conhecer
co.nhe.cer
(lat cognoscere) vtd
1 Ter ou chegar a ter 
conhecimento, idéia, noção ou 
informação de: Conhecereis a 
verdade. 
2 Ter relações com: Aqui ninguém 
o conhece. Conheceram-se em 
viagem. 3 Ser perito ou versado 
em: Conhece vários idiomas. 
4 Ter experiência de: Conhecia 
todos os casos e dificuldades do 
trabalho. 
5 Discernir, distinguir, reconhecer: 
Conheceu que não era essa a 
causa do mal. Conheci nela uma 
mulher de raras virtudes. 
(...)



ANÁLISE

EXPERIÊNCIAS

INFORMAÇÃO 
CONTEXTUALIZADA

VALORES

A soma de todos 
esses fatores



• Passagem da vida nômade para a sociedade agrícola

• Passagem da sociedade agrícola para sociedade 
mercantil

• Passagem da sociedade mercantil para sociedade 
industrial

• Passagem da sociedade industrial para sociedade 
informação

Vamos pensar um pouco na História...



• Passagem da vida nômade para a sociedade agrícola

• Passagem da sociedade agrícola para sociedade 
mercantil

• Passagem da sociedade mercantil para sociedade 
industrial

• Passagem da sociedade industrial para sociedade 
informação

Vamos pensar um pouco na História...



• Globalização da Economia; 

• Crescimento Econômico;

• Explosão Demográfica;

• Urbanização crescente.

Sociedade do Conhecimento



• Há conhecimento nas pinturas rupestres?

• ... E na habilidade de usar o fogo?

• ... E nas caçadas?

Só no século XXI existe conhecimento?

Fonte: http://www.fumdham.org.br/pinturas.asp



• E na construção das pirâmides do Egito?

• E os filósofos gregos?

• O que dizer de Leonardo da Vinci?

• E da Revolução Industrial?

• E para inventar o computador? 

Só no século XXI existe conhecimento?

Fonte:www.imotion.com.br/.../media/41/8531egito.jpg 

Fonte: www.klepsidra.net/klepsidra7/gregos.jpg 



Fonte: CRIE

A diferença:



A diferença está
em COMO a 

sociedade gera 
riquezas...



O que custa mais?

Silício: Aparece na argila, feldspato, granito, quartzo e areia. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio

Fonte: ru.all-biz.info/img/ru/catalog/small/133199.jpeg 

Fonte: wikipedia

Onde precisou  
“investir” mais 

conhecimento?



Mudanças Velozes

Fonte: http://www.produtividadeprofissional.com.br/images/linha_do_tempo.jpg



Mudanças Velozes

Fonte: Wikipedia - Duas mulheres operando o ENIAC (fotografia pertencente ao Exército dos E.U.A. (U.S. Army). 

1946

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Asus_Eee_proportions.png

2010



� Apresentação CRIE – Prof. Marcos Cavalcanti – realizada na Prodesp em 
2009;

� Apresentação CRIE – Prof. Carlos Nepomuceno – realizada na 
Prodesp em 2009;

� Apresentação Prof. Marilda Todescat – Modelos de Gestão – acessado 
em 28/06/2010: file:///F:/aula%20GC/GC35.ppt#256,1,MODELOS DE 
GESTÃO;

� Cartilha Criança Mais Segura na Internet, disponível em 
http://www.criancamaissegura.com.br, acesso em 17/11/10, às 14:20
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