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PREFÁCIO

De todos os veículos de difusão cultural cabe ao livro o primeiro lugar. 
Porém, existem duas qualidades de leitura. A que esclarece, e leva o leitor a 
reflexões abrangentes, e aquela que no final das contas não soma nada. No 
caso em tela, este livro pertence ao primeiro tipo de leitura citado, e ainda 
acrescenta algo muito importante, que são algumas novas idéias. Precisamos 
delas para conquistar mais direitos para a sociedade, e, conseqüentemente, 
uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. O interessante é que esta 
obra  de  Sergio  Lacroix  nos  conduz  a  novos  horizontes,  propiciando  um 
embasamento objetivo, convicto e agradável sobre os mecanismos que vêm 
promovendo  nossa  evolução,  e  que  são  necessários  para  o  nosso 
desenvolvimento auto-sustentável.

Fui  surpreendido  na  primeira  leitura  com  a  veia  literária  do  autor, 
companheiro de publicações em “Materiais Dentários”1. Posteriormente, tive 
conhecimento  das  suas  raízes  genéticas  literárias,  herdadas  da  sua 
progenitora, que é uma grande cultora do nosso vernáculo. Daí a obra prima 
que  estou  prefaciando,  deste  amigo  que  tornou-se  eclético,  jogando  em 
várias posições, com inspirações incríveis e diversificadas, que proporcionam 
uma leitura avançada e amena. 

1 Mário João e Sergio Pietro Lacroix são autores dos livros: Prótese e Materiais Dentários, 
de 2002, e Materiais e Pesquisa Aplicada a Clínica, Prótese e Dentística, de 2005. 
Ambos publicados pela Editora Gama Filho.

6



A Conectividade – Sergio Pietro Lacroix

O ecletismo do autor, nesta obra, irá enriquecer a biblioteca de quem 
tiver o privilégio de adquiri-la. Pois ele navega desde a tecnologia avançada 
da  engenharia  dos  materiais,  até  as  áreas  de  comunicações,  política  e 
humanas  com  análises  inovadoras,  e  todas  elas  sustentadas  por  um 
iluminismo a toda prova. Tenho certeza de que, aqueles que cultivam a boa 
leitura, vão concordar que A Conectividade é um grande livro.

O meu entusiasmo deve-se também por alguns aspectos que o texto 
contém, nos quais o autor faz análises retrospectivas, prospectivas atuais e 
futuras.  Principalmente,  no  segmento  das  tecnologias  de  informação, 
evidenciando  os  avanços  sociais  que  podem  vir  a  acontecer,  com  a 
conectividade  crescente  proporcionada  pela  Internet  e  os  celulares.  Vale 
também dizer que este é um livro de coragem e aconselhamento, mostrando 
um novo e possível poder a ser adquirido pela sociedade. Assim, nos remete 
para um cenário razoável de conquistas por mais direitos humanos. 

O  lado  político  do  livro  é  caracterizado  por  uma  idéia  de  alta 
velocidade  eletiva  da  sociedade,  sugerindo  decidir  rapidamente  nossos 
interesses  e  prioridades  através  da  conectividade,  usando  plebiscitos  e 
referendos múltiplos. De algum modo, esta idéia vem ao encontro do nosso 
imediatismo  contemporâneo  que  vivemos  intensamente  em  nossa  cultura 
tecnológica. A sugestão de uma democracia mais veloz vista por um ângulo 
tecnológico, agrada aos nossos ouvidos, e, é o dínamo propulsor do texto. 
Pois ele faz parecer lógico, politicamente, que o estabelecimento de um ônus 
para a população deve ser acompanhado por um grande bônus social.

Os fatores responsáveis pelos avanços tecnológicos da humanidade 
através do século XX foram analisados com riqueza. O autor mostra esta 
evolução no cenário brasileiro e mundial sempre com otimismo, e arrisca até 
algumas previsões especulativas sobre os avanços da ciência que estão por 
vir.  Especialmente,  os  possíveis  efeitos  do  crescimento  das  tecnologias 
responsáveis pela conectividade, a qual está apenas iniciando sua formação. 
Toda argumentação sugere que ela poderá vir a influenciar positivamente as 
áreas políticas, sociais e científicas, com dimensões incríveis para a evolução 
da sociedade.
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O  texto  abrange  o  desenvolvimento  sustentável,  um  projeto 
contemporâneo importante, que sinaliza a necessidade de reduzir as perdas 
de  energia,  economizar  materiais,  eliminar  os  impactos  ambientais  e 
proporcionar  satisfação  social.  Este  conceito  é  usado  para  confirmar  que 
devemos pensar na melhoria da qualidade de vida, e só com novos direitos 
individuais poderemos conseguir isto. Sabemos que a ciência é dinâmica e 
mutável,  e  o  autor  soube  mostrar  que  ela  ainda  poderá  contribuir  muito, 
politicamente, para os nossos avanços sociais. 

Caro amigo Sergio, na vida, fui  gratificado com várias realizações e 
conquistas. Mas nunca me senti tão lisonjeado por prefaciar um livro, e logo 
um  tão  representativo  desta  “Era”  em  que  estamos  vivendo,  de  pós-
modernidade.  Espero  que  estas  minhas  modestas  palavras  documentem 
minha gratidão, e reflitam toda admiração que tenho pelo ser humano que 
você  é,  que  destacou-se  no  domínio  das  palavras  com  um  português 
escorreito,  chegando  sempre  a  denominadores  lógicos.  Desejo  sucesso 
nesta sua “pérola literária”. 

Quero,  somente,  que  a  sua  humildade  permaneça  imutável,  e  que 
você mantenha sempre a sua grande generosidade. Sei que a inteligência 
também se  mede  pelo  espírito  de  síntese,  e  por  isso,  despeço-me aqui, 
agradecendo esta valiosa oportunidade de me expressar. Deixo o tempo para 
o leitor saborear este seu precioso livro. Finalmente, minha despedida é com 
satisfação, e que Deus o abençoe. Obrigado.

Mario João
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1 - INTRODUÇAO

A conectividade é um livro de idéias. Contém uma narrativa 
da história recente sobre a evolução da tecnologia, relacionando 
seus  efeitos  com  as  melhorias  da  qualidade  de  vida  da 
humanidade. Sua análise indica que chegamos a um novo estado 
de conectividade humana. Ela é um fruto da idade das inovações 
tecnológicas que alcançamos, no início deste século, e pode ser 
bem representada pela Internet e pelos celulares. Não sabemos 
bem, ainda, como vamos usar todo seu potencial.  Porém, uma 
coisa é certa,  a  conectividade vai  nos conduzir  à  uma fase de 
inovações sociais sem precedentes.

De  hoje  em  diante,  as  coisas  mais  importantes  a  que 
devemos  prestar  atenção  serão  as  idéias  que  formatarão  a 
conectividade  humana.  As  boas  idéias  que  surgirem  para  o 
desenvolvimento da sociedade serão impulsionadas por esta nova 
força, e ao longo do tempo deverão criar uma ideologia nova em 
folha para satisfazer o nosso desejo de razoabilidade. Parece bem 
claro que a imagem da conectividade está associada, inicialmente, 
a um período de busca pela ideologia correta que vai nortear os 
caminhos para o nosso desenvolvimento.    
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Vivemos um momento histórico que será lembrado no tempo 
como  um  período  de  consolidação  das  nossas  conquistas 
tecnológicas. Seriam necessárias várias enciclopédias para citar 
os avanços na qualidade de vida da humanidade,  obtidos pela 
evolução da ciência dos materiais. No entanto, este texto tratará 
principalmente do segmento das tecnologias de informação. São 
muitas as perspectivas neste setor, que podem vir a induzir novos 
comportamentos,  e  assim  produzir  avanços  sociais.  Por  isso, 
devemos estar atentos para se tentar criar na conectividade, no 
mínimo, um ambiente mais democrático para as sociedades.

Neste  livro  despejo  sobre  você,  leitor,  uma  carga  de 
imediatismo contemporâneo de que todos possuímos um pouco, 
para correlacionar os fatores que originaram o nosso estado de 
desenvolvimento tecnológico, com as suas conseqüências atuais 
mais  visíveis,  e  também  com  as  futuras,  que  se  apresentam 
lógicas  dentro  de  um  cenário  ficcional.  Neste  particular,  uma 
pequena dose de ficção sempre faz bem a saúde. 

Vamos acompanhar uma história da nossa evolução, na qual 
sabemos o início, o meio, que são os dias atuais, mas não o final, 
que ainda não aconteceu conosco. No texto ele será uma bela 
parábola especulativa de idéias, sugerindo o uso da conectividade 
como ferramenta para exercermos o real poder da sociedade, na 
forma de um novo direito para decidirmos os interesses coletivos, 
por meio de votos múltiplos e velozes.

Votos velozes nos fazem imaginar plebiscitos e referendos 
rapidíssimos. Esta idéia, se à primeira vista pode parecer absurda, 
no  entanto  possui  o  primeiro  sinal  de  coerência  com  a  alta 
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velocidade da vida moderna que está apoiada em nossa cultura 
tecnológica. É ela que origina e possibilita toda globalização vista 
até agora. 

A idéia de votos múltiplos e velozes só começa a mostrar 
sua forma,  quando consideramos uma expansão irreversível  da 
conectividade através da Internet e telefones móveis, dentro dos 
critérios de espontaneidade do comportamento humano. Se você 
ainda  tem  dúvidas,  observe  uma  pequena  amostra  do  que  a 
Internet é capaz, ao vermos as profundas mudanças que ela já 
introduziu na sociedade. Podemos até dizer que já existe, hoje, 
uma pequena população residente na conectividade.

  Assim  sendo,  tento  caracterizar  a  dinâmica  dos 
acontecimentos, que uma conectividade total pode vir a impor na 
vida  de  todos.  A  Internet  propicia  até  uma  nova  realidade.  A 
realidade virtual.  Mas ela é tão real,  que até pessoas que não 
possuem o  hábito  de  leitura  de  livros  ou  jornais  passam a  se 
interessar por diversos assuntos na rede, e de algum modo, elas 
acabam  recebendo  uma  nova  bagagem  cultural.  Logo,  mais 
pessoas estarão na condição de leitores, e só isto já bastará para 
ter  importância  histórica.  Ainda  convivemos  com  o  mal  do 
analfabetismo, e já temos até um novo tipo, que é o analfabeto 
digital.

Este problema só será resolvido quando a sociedade estiver 
engajada na solução. É uma realidade absurda pensar em seres 
humanos que ainda não podem ser leitores. Ler é o mínimo para 
se acompanhar basicamente o mundo. Ser leitor é alcançar um 
estado da condição humana em que podemos receber o que foi 
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partilhado. É o momento individual privilegiado em que operamos 
uma  evolução  dentro  de  nós.  Somos  realmente  o  que  vamos 
lendo  ao  longo  da  vida.  Para  acontecer  qualquer  mudança 
significativa em nossa realidade, isto terá que ocorrer por meio de 
nós  leitores.  Somos nós  que  ainda nos indignamos diante  dos 
absurdos  que  vamos  lendo  e  vendo  nos  jornais  e  noticiários 
televisivos. 
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2- CENÁRIO

A  Internet  é  uma  grata  surpresa  proporcionada  pelo 
desenvolvimento  tecnológico  da  humanidade.  Ela  é  a  alma  da 
conectividade. Pode adquirir várias formas e funções, e devemos 
admitir  que  ela  é  uma  nova  cultura  que  vem complementar  o 
poder de informação da sociedade. Marca o início de uma nova 
revolução nas comunicações, ao ampliar o nosso horizonte para 
muito além do alcance da vista. Ser leitor, hoje, com a Internet, é 
ter  o  poder  de questionar  a realidade da nossa sociedade,  em 
tempo real, com referências diretas de todas as outras do mundo.

Parece interessante rever nosso país através de um ponto 
de vista de “estado de leitor”, visto que, com a conectividade da 
Internet, já não somos mais os mesmos, como éramos há alguns 
poucos  anos.  Pois,  começamos  a  interagir  rapidamente  com 
pessoas de todas as partes do mundo, em algo semelhante a uma 
globalização cultural.  Com o tempo,  tudo isto pode resultar  em 
bom  senso  social,  como  sendo  o  requisito  necessário  para 
analisarmos com calma os fatos relacionados às necessidades e 
aos interesses da sociedade, dentro da nossa realidade do século 
XXI. 
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Nossa realidade geográfica comum é o Brasil,  e a minha, 
mais especificamente, é a cidade do Rio de Janeiro. Ser um leitor 
no Rio de Janeiro é ter consciência diária da incerteza na vida, 
quanto  à  sua  segurança  física,  ao  seu  patrimônio  ou  à  sua 
locomoção. A violência e o caos estão removendo, aos poucos, 
até o nosso direito de ir e vir. Quer queiramos, ou não, esta é a 
nossa realidade em muitas cidades do país. 

O  pior  é  que  parece  difícil  conseguirmos  uma  alteração 
qualquer  deste  triste  quadro  a  curto  e  médio  prazo.  Com  a 
pressão econômica constante,  atualmente,  só  conseguimos ver 
claramente  nossos  deveres  como  pagadores  de  impostos 
federais,  estaduais  e municipais  sempre crescentes.  Na prática 
nossos direitos estão distantes. 

 Sendo  mantida  a  atual  taxa  de  disseminação  de 
informações, por meio das tecnologias de informação, em breve, 
vamos  poder  decidir  e  exigir  mais  plenamente  nossos  direitos 
como  sociedade  avançada.  As  informações,  historicamente, 
conspiram a favor da humanidade. Não temos, ainda, muita noção 
do nosso poder, mas ao longo do tempo, vamos perceber sempre 
mais, na proporção em que muito mais pessoas conseguirem se 
conectar à rede mundial da Internet,  seja por computadores ou 
telefones celulares. 

Estas duas tecnologias já estão promovendo o início de uma 
grande revolução nas comunicações,  em sociedades de todo o 
mundo, e isto pode ser visto como uma característica deste novo 
século. Como, e onde, tudo isto vai parar, ainda é cedo para se 
dizer,  mas não podemos deixar de perceber que a Internet e o 
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telefone celular se apresentam como novíssimas ferramentas de 
conectividade, e quando a grande maioria da população estiver 
sintonizada  nelas,  uma  idéia  que  venha  unir  esta  massa  de 
indivíduos vai criar um poder muito grande.

 Um desejo qualquer desta nova sociedade representará a 
vontade de um país, ou quem sabe, da população global da terra. 
Isto poderá se dar na forma de uma informação instantânea entre 
milhões  de  pessoas  residentes  na  conectividade.  E,  se  desse 
modo for, podemos vislumbrar o cenário em que a sociedade vai 
haver, finalmente, adquirido o poder de decisão, fato que poderá 
ser  considerado  inédito  na  história  da  humanidade.  A 
conectividade  vai,  portanto,  se  apresentar  como  sendo  as 
condições de contorno de um novo poder da sociedade, definindo 
as suas bordas com toda a força do desenvolvimento tecnológico 
caracterizado pela Internet.(1)

Continuando  o  fenômeno  espontâneo  de  crescimento  e 
fortalecimento  das  tecnologias  de  informação,  certamente  uma 
nova realidade vai ser estabelecida, e vamos poder cobrar mais 
explicações dos nossos governos. Não deve estar longe o dia em 
que o país vai ter que prestar contas à população de um modo 
mais  responsável,  pois,  hoje,  elas  são  feitas  em  acordos 
partidários.  Então,  só  como exercício  de  democracia,  podemos 
imaginar esta realidade em que o país tenha que fazer as contas 
junto com a sociedade até um determinado dia, antes do fim de 
cada ano, para mostrar o que foi realizado, o quanto foi gasto, o 
quanto resta nos cofres públicos e o que mais será feito. 
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Mesmo inserindo o conceito de sociedade é difícil traduzir, 
hoje, qual é a nossa realidade, ao se considerar a enxurrada de 
notícias nacionais e internacionais que se sobrepõem diariamente 
em  nossas  mentes.  Precisamos  unificar  a  nossa  realidade, 
identificando efetivamente as necessidades e desejos prioritários 
da nossa sociedade, para podermos redefinir  nossas ações,  se 
desejarmos, um dia, ter o direito de verdade de querer e poder 
alguma coisa. 

Hoje,  tudo  deve  ser  revisto,  para  ser  refeito,  com  vista, 
finalmente, à reconstrução do que não foi bem feito.  Pensando 
bem, já é hora de recriarmos uma nova ideologia brasileira, para 
que os cidadãos possam se orgulhar do nosso país, e viver uma 
realidade mais coerente com a intensidade das suas percepções.

Nunca nos foi oferecido um momento de calma e prioridade 
para se idealizar o Brasil.  Tudo foi sempre predeterminado, e a 
única certeza que permanece é a de que a sociedade deve pagar 
a conta. Podemos interferir pelo voto a favor de uma pessoa, que 
num certo momento exerce um estado de político,  mas, repare 
que,  neste  ato,  não  determinamos  a  escolha  de  uma  idéia, 
objetivo, ou desejo comum da sociedade. Estamos elegendo um 
indivíduo que, depois da posse, vai estabelecer as suas próprias 
necessidades e prioridades partidárias.  Aí  está uma aresta que 
deve ser  percebida.  Depois de algum tempo das eleições,  não 
lembramos  nem  mesmo  em  quem  votamos  para  deputado  ou 
vereador. Imagina se vamos lembrar das promessas de antes?

Enquanto as prioridades governamentais federais, estaduais 
e  municipais  não  forem  decididas  por  plebiscitos  e  referendos 
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populares, múltiplos e velozes, pouca coisa vai mudar no Brasil. 
Isto  futuramente  poderá  ser  alcançado  por  uma  grande 
conectividade humana,  ao se completar  a expansão das novas 
tecnologias de informação, em especial os telefones celulares com 
acesso  à  Internet.  Quando  estes  novos  tipos  de  telefones 
celulares  estiverem  custando  menos,  acessíveis  à  maioria  da 
população,  muito  mais  pessoas  estarão  residindo  na 
conectividade,  e  a  partir  deste  momento  um  novo  poder  da 
sociedade vai começar a se configurar. 

Um conceito inédito de administração pública deve emergir, 
ao  prosseguir  o  vigoroso  desenvolvimento  tecnológico  das 
comunicações.  Com  um  sistema  instantâneo  de  informações 
podemos votar,  inicialmente,  para  determinar  as  prioridades  do 
nosso município, do estado e da união. Em seguida, votamos nos 
administradores,  os  quais  acreditamos  serem  os  mais 
competentes para fazer o que foi decidido pela sociedade. Dentro 
de  algum  tempo,  não  vamos  mais  aceitar  que  as  prioridades 
sejam decididas e impostas em reuniões partidárias, como vemos 
ocorrer nos dias atuais. 

A  sociedade  é  sufocada,  diariamente,  por  uma  grande 
quantidade  de  notícias  de  todos  os  tipos  e  tamanhos.  Nossa 
realidade, por vezes, não parece mais ser o fato, e sim, a notícia. 
O  mundo  das  decisões  dos  governos  está  tão  distante  dos 
interesses  da  sociedade,  ou  do  cidadão,  que  as  notícias  já 
provocam um efeito virtual nas pessoas. Atualmente, a velocidade 
das notícias que são despejadas sobre nós, não nos deixa mais 
sentir efetivamente as conseqüências dos fatos que envolvem o 
nosso dia-a-dia. A sensação é a de que eles vão sempre afetar os 
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outros. Precisamos pensar numa arrumação das informações, de 
modo que possamos organizar em nossas mentes o que é notícia, 
o que é idéia, e o que deve ser ação para a sociedade. Tudo isto 
está muito misturado e confuso nos veículos de comunicação. 

Podemos  observar  uma  característica  devastadora  das 
notícias  sobre  nós,  quando  somos  informados  da  condição 
devedora eterna da sociedade brasileira, com dívidas internas e 
externas, como sendo sempre a responsável direta por tudo isto. 
Fomos  forçados  a  realizar  sacrifícios  extremos,  com  planos 
econômicos  sucessivos  que,  no  final  das  contas,  somente 
resolveram interesses momentâneos e minoritários. Salvo deste 
contexto, o Plano Real vem resistindo aos trancos e solavancos. 
Quer queiram, quer não queiram, esta é mais uma visão da nossa 
realidade de brasileiros.

As idéias  precisam começar  a  brotar.  Uma nova geração 
deverá surgir para poder refrescar também politicamente o país. 
Penso que está na hora de começarmos a estabelecer o critério 
das  novas  idéias  para  se  renovar  o  Brasil.  Esta  geração deve 
possuir, no mínimo, muito mais informações sobre preservação, 
avanços  tecnológicos  e  desenvolvimento  sustentável.  São 
movimentos  contemporâneos  que  serão  as  condições  básicas 
para se promover a evolução da sociedade. Deste modo, espera-
se que tenhamos ideologias tipicamente brasileiras,  objetivando 
aprimorar a qualidade de vida das pessoas deste país.

Atualmente, discutem-se os modelos de governo existentes 
no mundo, e a primeira conclusão é que nenhum deles conseguiu 
ser  totalmente  eficaz  para  evitar  as  grandes  desigualdades 
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humanas.  Isto  é  desconcertante.  Sinaliza,  logicamente,  que 
vivemos um momento em que devemos rever todos os nossos 
conceitos,  valores,  objetivos  e  métodos  numa  escala  local  e 
global.  De  algum modo,  temos  que  repensar  nossa  sociedade 
para um mundo ainda mais veloz e competitivo, mas também mais 
igualitário. 

Parte do que vivemos neste século que se inicia é ainda um 
estigma do nosso tempo passado. No entanto, de certo forma já 
partilhamos uma porção de um novo tempo, que pode ser sentido 
pelas  novas  técnicas  de  informação,  comunicação e  inovações 
tecnológicas de todos os tipos. Elas vêm sendo introduzidas em 
nosso  cotidiano,  desde  os  segmentos  básicos  como  moradia, 
transporte,  alimentação,  vestuário,  área  médica  e  odontológica, 
até os setores mais avançados de tecnologia. 

Hoje,  possuímos  muito  mais  experiência,  informações  e 
conhecimentos  do  que  qualquer  povo  antepassado.  Caso  eles 
pudessem  ver  toda  esta  evolução  da  sociedade,  teriam  muita 
inveja,  com  certeza,  do  nosso  parque  tecnológico  de  novos 
materiais,  produtos,  técnicas e  equipamentos avançados.  Logo, 
podemos dizer que já somos uma sociedade composta por uma 
nova geração de indivíduos muito mais evoluídos. Então, o que 
falta para começarmos a repensar os novos rumos que queremos 
para o Brasil de um novo tempo?  
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Não está claro, e nem foi percebido por todos, que estamos 
no limiar de uma nova idade, em todos os aspectos do nosso dia-
a-dia, como sociedades modernas compondo a atual humanidade. 
A fronteira tecnológica começou a ser conquistada no século XX, 
com a passagem de um mundo macroscópico para um domínio 
microscópico, e este fato acabou criando o mundo de tecnologia e 
conforto  que  habitamos,  com  objetos  avançados,  moradias 
inteligentes,  veículos  sofisticados,  equipamentos  específicos, 
alimentos industrializados, e todo o resto que não podemos mais 
imaginar vivermos sem todas estas comodidades. Mas, tudo isto é 
recente  e  muito  mais  intenso  do  que  se  pode  imaginar,  em 
referência à evolução da sociedade humana ao longo dos últimos 
trinta ou quarenta séculos.

Na comunidade científica a revolução dos novos materiais é 
vivida mais freneticamente. Existe a busca constante por todos os 
tipos  de  inovações  tecnológicas  possíveis,  para  satisfazer  os 
sentidos e desejos das pessoas. Entretanto, do mesmo modo que 
a  tecnologia  retorna  para  a  sociedade  na  forma  de  inovações 
físicas, ela ainda vai influir muito social e politicamente, quando a 
sociedade  perceber  que  já  possui  o  poder  da  comunicação 
instantânea. Isto pode ser visto no caso dos programas televisivos 
comportamentais do tipo “big brother”, que conectam os votos de 
milhões  de  pessoas  em  algumas  poucas  horas,  por  meio  de 
telefones celulares e mensagens eletrônicas. Este é um sinal claro 
da  força  da  conectividade.  Só  como  curiosidade,  na  final  do 
programa “big brother 5”, em março de 2005, foram computados 
32 milhões de votos. Este número representa mais da metade dos 
53 milhões de votos que elegeram o último presidente do Brasil, 
em 2002.  
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Quando  se  perceber  que  poderemos  decidir  as  questões 
brasileiras  rapidamente,  por  um  sistema  semelhante  qualquer, 
com  segurança  total,  isto  vai  permitir  verdadeiramente  que 
prevaleça a vontade dos cidadãos. Feito isso, aí sim, tudo pode 
começar a mudar na realidade brasileira.              

  Quais manchetes de jornais estaríamos vendo no futuro, 
quando a  maioria  da  população  estiver  conectada,  e  puder  se 
expressar  rapidamente  por  seus  desejos  e  necessidades? 
Podemos ver, por exemplo: “O referendo semanal da sociedade 
decidiu o plano prioritário do governo”. “O plebiscito da sociedade 
decidiu sobre a Amazônia”. 

O  plebiscito  e  o  referendo  popular  poderão  decidir 
simplesmente tudo relacionado aos recursos públicos. Não é mais 
suportável  ver  as  manchetes:  “O  presidente  decidiu  isto”.  “O 
ministro determinou que devemos fazer aquilo outro”. Certamente, 
é possível um cenário em que poderemos realmente decidir sobre 
nossos  interesses,  em  todas  as  escalas,  visto  que,  um  dia,  a 
conectividade  humana  vai  conspirar  para  realizarmos  com 
razoabilidade os nossos desejos como sociedade evoluída.

Diante  da  aceleração  do  mundo  promovida  pela  Internet, 
encontramo-nos  com  um  novo  paradigma  público  de 
comunicação. Se pararmos para pensar, podemos concluir que os 
três poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, já 
não  são  o  suficiente  para  dar  conta  da  nova  velocidade  da 
sociedade.  Pode-se  imaginar  um  quarto  poder  constitucional 
criado pela informação instantânea, proveniente da conectividade, 
responsável por identificar os desejos da sociedade junto ao poder 
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legislativo,  encaminhar  as  prioridades  ao  poder  executivo,  e 
fiscalizar ao lado do poder judiciário. 

Podemos ver na estrutura de três poderes que falta a figura 
da sociedade, a qual deve usufruir deles. Tudo é muito distante 
das  pessoas.  O  quarto  poder  constitucional,  ou  o  poder  da 
sociedade,  seria  movido  pela  voz  da  população,  por  meio  de 
plebiscitos  e  referendos  rápidos,  e  se  apresentaria  como  o 
elemento de ligação da sociedade com os outros três poderes, até 
porque eles trabalham para a sociedade, e desse modo, estaria 
sendo feito apenas um aprimoramento da relação entre “chefes” e 
“funcionários”. 

É  uma  realidade  complexa,  mas  tudo  isto  parece  que 
resultaria em uma nova arrumação da casa, necessária para se 
adequar à alta velocidade da sociedade moderna. O termo quarto 
poder já é empregado para definir a força da mídia na interface do 
governo  com a  sociedade.  Note  que  usei  a  expressão  “quarto 
poder constitucional”, só para ilustrar uma possível conseqüência 
direta da conectividade sobre a política.  Estarei  me referindo a 
este fenômeno usando a expressão “poder da sociedade”, o que 
me parece razoável, visto que seria o verdadeiro poder emanando 
do povo.

Esta  idéia  de  um  poder  da  sociedade,  que  venha  a  ser 
criado por um fluxo instantâneo de informações, em uma grande 
conectividade humana, pode parecer à primeira vista uma utopia, 
mas não deixa de ser uma imagem possível de um futuro próximo 
seqüencial,  considerando-se  as  novas  ferramentas  de 
comunicação de que a humanidade já dispõe. Podemos ter uma 
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idéia  de  como  seria  exercido  fisicamente  um  novo  poder  da 
sociedade, ao se considerar os nossos computadores já dentro 
dos celulares com acesso à Internet. 

Vivemos a idade das inovações tecnológicas, fruto de uma 
revolução dos novos materiais, e historicamente os materiais vão 
determinando o grau de evolução das sociedades. Com o tempo 
vamos perceber que os avanços nas comunicações determinarão 
também,  uma  revolução  estrondosa  na  estrutura  de  poder,  e 
certamente,  no  futuro,  este  fato  será  narrado  com  interesse 
exclusivo pela história. 

A Internet já saiu do controle dos governos e se apresenta 
como uma conquista dos cidadãos de todo o mundo. Podemos 
apenas imaginar como estaremos relatando, no futuro, esta época 
de transformações profundas nas relações interpessoais, por meio 
de  telefones  celulares,  mensagens  eletrônicas  instantâneas  e 
bate-papo  em  linha,  em  tempo  real,  entre  pessoas  de  várias 
partes do mundo.

Um dia, serão relatados os fatos de que, no século XX, o 
homem conquistou  o  domínio  microscópico.  Com isto  fez  uma 
revolução tecnológica com os novos materiais. Na virada para o 
século XXI este fato desencadeou muitas outras revoluções em 
vários  segmentos  tecnológicos;  entre  eles,  conectou  as 
sociedades com novas tecnologias de informação e comunicação. 
Esta nova conectividade humana resultou numa evolução política 
sem  precedentes  históricos,  trazendo  mais  razoabilidade  na 
estrutura  de  poder  da  sociedade,  o  que  permitiu  distribuir  os 
recursos, reduzindo-se assim as desigualdades da humanidade.
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Bem, tudo isto pode parecer uma bela ficção humana, mas 
quando estivermos lendo este texto, no futuro, e se o final não 
tiver acontecido deste modo narrado, isto será um sinal de que 
erramos em algum ponto no fim do caminho. Pois até a parte em 
que possuímos uma conectividade já é uma realidade, e estará 
anotada na história com certeza. Portanto, é o momento seguinte 
a este, que estamos vivendo, agora, em que ocorrerá a grande 
expansão,  e  será  organizado  o  conteúdo  da  conectividade,  o 
cenário exato em que busco criar o pano de fundo deste livro. O 
que nada mais é do que o nosso futuro a curto, médio e longo 
prazo. Sendo assim, penso estar falando dos nossos próximos e 
distantes dias, que vão compor a vida de todos nós e das nossas 
gerações futuras.
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3- BUSCA DE UMA IDEOLOGIA

Vivemos num mundo de materiais e eles estão incorporados 
em  nossa  cultura  mais  do  que  podemos  imaginar.  Todos  os 
segmentos do nosso dia-a-dia são influenciados, de um modo ou 
de  outro,  pelos  materiais  desenvolvidos  pela  necessidade  e 
criatividade humana. 

Historicamente,  o  desenvolvimento  e  o  avanço  das 
sociedades estão intimamente relacionados à habilidade de seus 
membros  produzirem  e  manipularem  os  materiais.  Do  mesmo 
modo,  designamos  os  povos  antigos  pelo  nível  do 
desenvolvimento dos seus materiais, como os da idade da pedra, 
do bronze ou do ferro. É importante termos consciência do período 
histórico na evolução humana em que estamos vivendo, pois é um 
modo  de  conseguirmos  uma  identidade  no  tempo  e  podermos 
pensar no que queremos, diante do vigoroso potencial tecnológico 
que  já  possuímos.  Hoje,  estamos  na  idade  das  inovações 
tecnológicas. 

Apenas  nos  últimos  70  anos,  aproximadamente,  os 
cientistas  começaram  a  entender  a  relação  existente  entre  os 
elementos  microestruturais  dos  materiais  e  suas  propriedades 
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requeridas. Esta é a base da nova Engenharia dos Materiais, que 
projeta e constrói a microestrutura de um material, para produzir 
um  conjunto  predeterminado  de  propriedades  desejadas, 
evidenciando o conceito da relação microestrutura-propriedades. 
Este avanço foi alcançado por meio de um domínio microscópico 
dos materiais, e de certo modo, foi a chave principal que deflagrou 
todo este ambiente de tecnologia que habitamos.  

Os  materiais  têm  um  papel  fundamental  no 
desenvolvimento  de  uma  nação.  Em  qualquer  previsão  de 
economia os novos materiais vão representar prioridade e função 
estrutural. Isto pode ser observado, principalmente, na forma de 
inovações  tecnológicas,  nova  capacitação  tecnológica  da 
indústria,  características  específicas  da  demanda  e  novos 
caminhos para a pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Conseqüentemente  emerge  um novo  sistema econômico 
apoiado na variedade de novos produtos, que são sinais típicos de 
um período de transformações tecnológicas da sociedade. Junto 
com  os  avanços  tecnológicos  adquirimos  novos  padrões  de 
comportamento.  As  grandes  mudanças  são  percebidas  aos 
poucos, pois elas vão sendo construídas por fatos subseqüentes 
de um pré-requisito natural da tecnologia, e do tempo, necessário 
para entendermos bem as suas conseqüências.   

Por vezes as mudanças ocorrem como resultado de forças 
impessoais e inconscientes. É o que mostra a história relatando os 
fatos sobre o comportamento humano ao longo do tempo. Temos 
o caso emblemático da revolução francesa, que começou como 
uma  revolta  dos  camponeses,  e  logo  tornou-se  uma  cruzada 
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ideológica  para  o  republicanismo,  direitos  humanos  e 
anticlericalismo. No início os revolucionários não tinham uma idéia 
clara do que desejavam exatamente. Mas, todo o movimento veio 
a criar uma nova ordem de poder. Isto ocorre muitas vezes, ao 
longo dos séculos, pois é da natureza humana desejarmos muito 
alguma  coisa  e  não  medirmos  esforços  para  alcançá-la, 
produzindo-se  efeitos  impensados.  De  certo  modo  as 
conseqüências quase sempre são maiores do que aquelas que 
conseguimos imaginar.

Não há uma revolução explosiva iminente,  mas de algum 
modo existe uma semelhança de inconsciência, hoje, quanto ao 
que  pode  vir  a  acontecer  na  estrutura  de  poder,  devido  à 
correlação cada vez mais estreita, entre as inovações tecnológicas 
de comunicação e a capacidade crescente da sociedade de se 
informar e mobilizar por meio de uma conexão instantânea. 

Tudo isto pode vir a criar um novo poder da sociedade, ao 
se usarem referendos e plebiscitos eletrônicos múltiplos e velozes, 
dentro da conectividade, para se decidirem os assuntos coletivos. 
Seria o poder da sociedade na sua essência democrática criando 
um novo direito para os cidadãos, na forma de uma interferência 
imediata pelo voto popular nas questões da nossa sociedade.

Quanto mais surgirem inovações tecnológicas que venham a 
aprimorar a conectividade, para os votos múltiplos e instantâneos, 
mais estaremos caminhando para uma ideologia evoluída capaz 
de interferir mais intensamente nas decisões governamentais, que 
envolvem as nossas vidas dentro da nação. 
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Deste modo, além dos três poderes existentes, legislativo, 
judiciário e executivo, teríamos a democracia acrescida de uma 
quarta  dimensão  ao  se  introduzir  o  poder  da  sociedade, 
caracterizado  pelo  voto  instantâneo das  pessoas  residentes  na 
conectividade.  Enfim,  seria  o  real  poder  da  sociedade,  onde  o 
poder  efetivamente  emanaria  do  povo.  Por  isto  pensei  “a 
conectividade”  como  a  personagem principal  deste  livro.  Pois 
será ela quem vai determinar cada vez mais a vida das pessoas. 
Um primeiro sinal disto, hoje, são as pessoas analfabetas digitais, 
que tendem a se distanciar muito mais das possibilidades básicas 
de se alcançar um estilo de vida desejado.   

Possuímos  uma  estrutura  recente  de  tecnologia  das 
comunicações, de alguns poucos anos, mas talvez ela seja ainda 
a base para um novo tipo de inter-relações pessoais, muito mais 
evoluídas, que estaremos vivendo em função da conectividade no 
futuro.  Logo,  no  momento  em  que  a  conexão  se  consolidar 
amplamente e for mais bem canalizada, iremos adquirir o poder de 
exercer  com  mais  plenitude  nossos  direitos  democráticos,  já 
conquistados, e também os novos que deveremos vir a conquistar. 

Se tudo isto gerar mais razoabilidade, ao longo do tempo, as 
grandes desigualdades humanas tenderão a ser reduzidas.  Isto 
pode ser  suportado  historicamente,  pois  vem ocorrendo com a 
humanidade  sempre  que  são  incorporados  novos  avanços 
tecnológicos significativos, para a melhoria da nossa existência, 
possibilitando novas conquistas impensáveis para a sociedade.
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Não podemos imaginar claramente aonde chegaremos com 
as  inovações  e  os  avanços.  Estamos  imersos  numa  cultura 
tecnológica que fornece um estilo de vida de muito conforto, o qual 
seria invejável para qualquer povo antepassado. Uma perspectiva 
otimista  de  futuro  pode  ser  suportada  pela  atual  evolução 
tecnológica, como a do tipo indicada no gráfico da figura 1. Este 
gráfico  mostra  a  quantidade  de  informações  contidas  em cada 
classe de materiais ao longo do tempo.  O salto tecnológico na 
linha do tempo sinaliza a revolução dos materiais que temos vivido 
intensamente,  e  que  vem redefinindo  nosso  estilo  de  vida  nas 
últimas décadas. 
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FIGURA 1 – O salto tecnológico na linha do tempo indica a revolução 
dos novos materiais, que vivemos na virada deste novo século. Pode ser vista 
uma estimativa da quantidade de informações contidas em cada classe de 
materiais, em potência de 10.  Atualmente, estima-se estarmos próximos da 
ordem de 1020.
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Dos  primórdios  até  os  dias  atuais,  a  quantidade  de 
informações incorporadas em cada nova classe de materiais tem 
aumentado exponencialmente. Elas vão sendo incorporadas com 
o  aparecimento  de  inovações  tecnológicas,  que  por  meio  dos 
avanços dos materiais resultam em satisfação social significativa 
para o ser humano. Então, o mais importante é perceber como 
uma grande evolução do comportamento humano parece ser  o 
mínimo  que  se  pode  esperar  diante  da  grande  magnitude  da 
revolução dos materiais.

 Todo  este  fenômeno  vem  provocando  também  um 
cataclismo  nas  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  as 
quais  se  apresentam  como  fatores  determinantes  para  novas 
conquistas sociais. Estas novas tecnologias serão focalizadas no 
texto com importância relevante, pois elas são as componentes 
físicas fundamentais que irão configurar a grande conectividade 
humana.

 Mesmo com toda turbulência no mundo o cenário deve ser 
de otimismo. Pois é óbvio que para toda ação de absorção de 
tecnologia pela sociedade, vai haver uma reação de dimensões 
incontroladas de comportamento e evolução do ser humano. Já 
estamos absorvendo a Internet, a alma e o ícone das tecnologias 
de informação. Então, por este ponto de vista a conectividade será 
o símbolo reativo de um novo poder da sociedade. Na medida em 
que tudo isto continuar  crescendo poderá ser  criada uma nova 
ideologia sobre um quarto poder constitucional da sociedade, que 
deverá partilhar uma futura estrutura quaternária de governo. 
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4- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A  visão  do  desenvolvimento  sustentável  parece  ser  a 
solução mais sensata que possuímos no momento como modelo 
de  evolução  para  as  sociedades  modernas.  Tudo  indica  que 
muitas  futuras  gerações  ainda  ouvirão  falar  dele.  Pois  é  um 
movimento consciente que relaciona as condições de contorno da 
tecnologia com os desejos das sociedades. Note que a partir disto 
a história já nos considera como componentes de uma sociedade 
evoluída,  e  mostra  que  a  cultura  tecnológica  vai  gerando  sua 
própria razoabilidade. 

As metas para o desenvolvimento sustentável são:

1 – Minimização das perdas de energia.
2 – Minimização do uso de materiais.
3 – Minimização dos impactos ambientais.
4 – Proporcionar adequada satisfação social.
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Estas  metas  indicam  claramente  uma  primeira 
preocupação do homem com os recursos naturais, relacionado-os 
com o instinto de autopreservação da espécie humana para o bem 
estar  das  pessoas.  A  análise  dos  seus  objetivos  revela  um 
cuidado em preservar o ciclo natural do planeta, necessário para 
manter todo nosso desenvolvimento tecnológico em andamento. 
Por  exemplo,  já  sabemos  que  energia  significa  dizer  recursos 
finitos  e  impactos  ambientais.  Portanto,  deve  ser  poupada.  Os 
materiais são igualmente valiosos pela sua origem limitada, pois 
são  recursos  físicos  e  apresentam  um  grande  problema  do 
aumento  exponencial  da  quantidade  de  lixo.  O  entendimento 
contemporâneo  é  unânime  quanto  à  necessidade  de  se  evitar 
impactos ambientais. Por fim, a busca da satisfação social sugere 
o retorno da tecnologia para as pessoas. Este é o aspecto que 
mais nos interessa dentro da proposta contida neste livro.    

A  passagem de um mundo macroscópico para um domínio 
microscópico, ocorrida  no  século  XX,  marca  uma  evolução 
histórica da relação do homem com seus recursos naturais. Isto 
possibilitou ao homem começar a entender a correlação existente 
entre as microestruturas e as propriedades dos materiais. A partir 
deste  momento  foi  deflagrada  uma  revolução  dos  materiais, 
caracterizada  pela  busca  frenética  dos  processos  capazes  de 
transformar  alguma  matéria-prima  em  novos  materiais 
sintetizados,  com  propriedades  específicas  desejadas  para 
determinadas  funções.  Estes  materiais  são  os  mesmos  que 
possibilitaram o homem desenvolver a bomba atômica, e tudo o 
mais  que  possuímos  de  conforto  e  avanço  em  nossa  cultura 
tecnológica. 
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Todo este movimento conduziu a uma mudança do foco na 
política  dos materiais.  Anteriormente  os  recursos naturais  eram 
sinônimos  de  materiais.  Agora  temos  o  interesse  na  etapa 
secundária ao se empregar sofisticados processos de produção 
para se obterem novos tipos de materiais.  Esta nova produção 
move o centro de gravidade da economia à jusante,  ao aplicar 
processos avançados e agregar novos valores aos produtos finais, 
provindos ou não dos recursos naturais. 

Este é o conceito  do novo paradigma dos materiais  onde 
produtos  tradicionais  antes  dominantes,  são  atualmente 
substituídos por novos produtos ricos em informação e tecnologia, 
feitos sob medida para seu uso, e com um novo valor agregado. 
Este  modelo  cria  as  condições  ideais  para  pesquisa  e 
desenvolvimento dos novos materiais e técnicas avançadas.  

Pode-se  observar  que  o  panorama  econômico  atual  está 
relacionado  à  substituição  dos  materiais  e  suas  inovações 
tecnológicas.  Portanto,  o  desempenho  tecnológico  surge  como 
fator  de  substituição  ao  prover,  sob  medida,  as  propriedades 
requeridas para uma determinada função. 

A intensidade das substituições dos materiais é determinada 
pela própria velocidade do desenvolvimento tecnológico, industrial 
e econômico da sociedade. Conseqüentemente, emerge um novo 
sistema  econômico  apoiado  na  diversificação  de  materiais  e 
variedade de novos produtos, sinalizando um fenômeno típico de 
um período de grandes transições tecnológicas.
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Além de  expandirem os  limites  dos  objetos  industriais  e 
estarem localizados  exatamente  no  ponto  de interação  entre  a 
indústria e o desenvolvimento, os novos materiais também atuam 
reorganizando os processos de produção. Em muitos aspectos o 
cataclismo  nos  processos  de  produção,  resultado  de  novos 
métodos  e  técnicas  de  fabricação,  é  um  presságio  de 
transformações,  no  mínimo,  tão  importantes  quanto  o  uso  das 
tecnologias  de  informação.  Está  evidente  que  o  domínio 
simultâneo  da  evolução  dos  materiais  e  das  tecnologias  de 
informação  é  o  significado  exclusivo  de  como  manejar 
efetivamente  a  transição  de  uma  indústria  velha,  fundada  na 
padronização, para uma nova apoiada em variedade.

Tudo isto pode ser considerado como um simples relato da 
história  tecnológica  recente.  Porém,  são  estes  os  fatores  que 
originaram  a  revolução  dos  novos  materiais,  na  qual  estamos 
vivendo intensamente, rodeados por computadores, equipamentos 
eletrônicos,  veículos  de  todos  os  tipos,  satélites  etc.  Mas,  a 
sensação que deve permanecer é a de que esta revolução vem 
redefinindo nosso estilo de vida para melhor. Tudo está em veloz 
transformação para adquirirmos mais consciência e capacidade de 
evolução do homem. 

Portanto,  o  projeto  de  um  desenvolvimento  sustentável 
surge para auto-regulamentar a revolução dos materiais, criando 
margens  para  se  tentar  canalizar  a  tecnologia  na  direção  da 
sociedade. Esta parece ser a idéia principal, isto é, a tecnologia 
deve  retornar  para  as  pessoas  mostrando  que  devemos  ter 
cuidados com a espécie humana.
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Neste estágio tecnológico da evolução humana que estamos 
vivendo,  começamos a  entender  que  o  importante  mesmo é  a 
satisfação  social  do  ser  humano.  O  resultado  social  de  um 
ambiente  competitivo  é  a  variedade  de  produtos,  que  excita  a 
criatividade humana e provoca uma arrumação natural no plano 
da ciência  e tecnologia.  Não consideramos mais o conceito  de 
uma antiga cadeia produtiva, mas a realidade de uma nova rede 
tridimensional  de cooperação científica,  tecnológica,  industrial  e 
econômica, como a idealizada na figura 2, onde cada um destes 
setores contribui para o desenvolvimento da sociedade.
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FIGURA 2 -  Principais setores do novo conceito de desenvolvimento 
humano na forma de uma rede tridimensional de cooperação.

O  setor  científico  desenvolve  pesquisas  avançadas  que 
resultam  em  informações.  O  setor  tecnológico  retém  estas 
informações e desenvolve os novos materiais e técnicas que vão 
criar as inovações tecnológicas. O setor industrial usa a tecnologia 
e fornece os novos produtos que geram variedade, a qual por sua 
vez proporciona satisfação social para suprir o setor econômico. 
Em seguida a economia reinicia  o processo provendo recursos 
para a pesquisa científica, realimentando outros movimentos na 
rede,  na  busca  por  inovações,  e  assim  vamos  vendo  o 
desenvolvimento tecnológico realizar a evolução da sociedade.      
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Este cenário construído em meio às intensas transformações 
dos  pilares  científico,  tecnológico,  industrial  e  econômico  do 
desenvolvimento  da  sociedade,  ocorridas  nas  últimas  décadas, 
indica que estamos vivendo uma revolução dos novos materiais 
em todos os segmentos do nosso dia-a-dia. 

Toda  argumentação  de  economia  dos  novos  materiais 
mostrada  até  aqui  sinaliza  como  o  mundo  já  mudou  na  sua 
estrutura  de  evolução.  Algo  semelhante  deve  acontecer  nos 
aspectos  de  comunicação,  quando  ocorrer  um  aumento 
significativo da quantidade de pessoas inseridas na conectividade, 
o  que deve provocar  mudanças naturais  na forma de  se fazer 
política no futuro.

Quando se pensa nas tecnologias de informação, as quais 
também  já  promoveram  uma  revolução  na  área  das 
comunicações,  abre-se  um  horizonte  infinito,  pois  serão 
incomensuráveis seus efeitos na sociedade ao longo do tempo. As 
inovações  tecnológicas  já  existentes  ou  aquelas  que  estão  em 
fase de pesquisa, ou ainda as que estão por vir, cada vez mais 
aprimoradas  e  feitas  sob  medida,  irão  expandir  muito  mais  a 
conectividade humana e tudo isto já é um fenômeno irreversível.

Seguindo  a  linha  do  raciocínio  pode-se  dizer  que  a 
informação será uma matéria prima cada vez mais valiosa. Isto já 
pode ser percebido ao se observar o fenômeno do desemprego. É 
uma realidade complexa. Mas da mesma forma que a tecnologia 
fecha postos de trabalho devido à automação, ela também cria 
novas  funções  que  vão  requerer  mais  conhecimentos  dos 
indivíduos. 
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Não houve capacitação de mão-de-obra rápida o bastante 
para  acompanhar  o  avanço  das  novas  tecnologias,  e  nossa 
geração que vive esta revolução, nem mesmo percebe bem o que 
está acontecendo, mas sente na medida em que não consegue 
suprir  exigências  culturais  específicas  para  um  determinado 
emprego. 

Há necessidade de que esta nova dinâmica da vida moderna 
seja direcionada para  a obtenção de culturas especializadas,  o 
que vai ser traduzido como possibilidade de se alcançar um estilo 
de vida desejado. Somente com acesso às informações por meio 
de  uma  conectividade  em  massa  a  sociedade  será  capaz  de 
adquirir mais consciência e identidade para reduzir um pouco as 
desigualdades. De algum modo, o fato de as crianças gostarem 
dos computadores e celulares já é um sinal de que vem por aí 
uma geração muito mais conectada do que jamais se viu. E tudo 
isto não deixa de ser o começo da “era da conectividade”.
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