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Resumo. A Internet vem se desenvolvendo de forma constante, essa evolução tem 

proporcionado conexões entre homens e maquinas de uma forma prática e natural. A 

Internet das coisas (IoT), vem trazendo uma nova cultura onde estar conectado não é 

mais um diferencial e sim uma obrigação para todos. Comunicação entre as pessoas é 

o fator que tem recebido o maior impacto com a evolução da rede de comunicação 

mundial (Internet), a comunicação humana que a anos atrás era via cartas, telegramas 

e conversas pessoais tem se extinguindo cada dia de forma mais rápida.  

Abstract. The Internet has been developing steadily, this evolution has provided 

connections between men and machines in a practical way. The Internet of things (IoT), 

bringing a new culture where being connected is no longer a differential and a must for 

all. Communication between people is the factor that has received the greatest impact 

with the evolution of the global communication network (Internet), human 

communication that years ago was via letters, telegrams and personal conversations 

has been extinguishing each day more quickly. 

 

1. Introdução 

A Internet das coisas (IoT), vem com a proposta de facilitar as tarefas do dia-a-dia dos 

seres humanos e diminuir distancias, hoje a Internet tem evoluindo de uma forma tão 

acelerada que já temos mudado muitas tarefas em nossas rotinas, como nosso 

despertador, nossa forma de fazer café, nossas escolas e principalmente nas nossas 

comunicações interpessoais.  

A evolução da rede de computadores mundial (Internet) é a maior responsável pela essa 

evolução na comunicação entre seres humanos. Hoje uma das principais formas de 

comunicação são as ligações entre ligações celulares, o primeiro aparelho celular foi 

desenvolvido no ano de 1918 com o objetivo de somente realizar a comunicação entre 

os trens das linhas de Berlin e Zossen, desde então essa tecnologia tem crescendo ano a 

ano de forma exorbitante, segundo União Internacional de Telecomunicações (UIT) em 

1989 existiam cerca de quatro milhões de serviços de telefonia móveis ativos, já em 

2014 cerca de seis bilhões de aparelhos celulares estavam ativos no mundo, a UIT 
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afirma que os telefones móveis foram à tecnologia mais rapidamente adotada de toda 

história. Com a evolução das tecnologias não foi somente os aparelhos moveis que tem 

se desenvolvido, nos dias atuais a Internet tem impactado em praticamente todos os 

dispositivos e aparelhos elétricos do nosso dia a dia. 

 

1. Motivação 

Com a evolução da Internet, escrever cartas, enviar telegrama, por exemplo, tem se 

tornado cada dia mais incomum, essas formas de se comunicar que no século passado 

eram vistos de formas até que constante entre a comunicação entre namorados, ou 

parentes distantes, hoje tem cada segundo sendo substituída pela comunicação via 

Internet, que proporciona uma comunicação mais ágil que a comunicação via carta. 

Motivado com essa evolução, este artigo tem como objetivo demonstrar a evolução das 

formas de comunicações com o desenvolvimento da IoT e quais são os fatores que serão 

e estão sendo impactados com essa evolução, mostrando então os lados positivos e 

negativos dessa evolução. 

 

2. História da comunicação  

A comunicação sem dúvidas é essencial para a sobrevivência humana. Segundo o autor 

André Lemos (Comunicação e mobilidade, 2009), a técnica de se comunicar é uma 

fonte de sobrevivência e de compreensão do mundo. 

A comunicação que nos tempos das cavernas eram realizadas por forma de gestos, 

gritos, pinturas em paredes com o passar do tempo e a necessidade humana vem se 

desenvolvendo. 

Tínhamos no Brasil como principal forma de comunicação em massa os jornais, que por 

suas vezes tinham como objetivo enviar informações diversas a toda à população. O 

grande problema era que nem todas as pessoas sabiam ler, com isso as informações 

chegavam a todas as pessoas, porem nem todas as pessoas conseguiam interpretar essas 

informações. 

Com a chegada do conselho Ultramariano no Brasil, muitos jovens foram convocados a 

servires tendo assim então que se distanciar de seus familiares, nesse período a única 

forma de se comunicarem era via correspondências, porém ainda existiam o mesmo 

problema onde muitas pessoas carentes não sabiam ainda ler ou escrever, por existir 

esse problema na época a população foi procurando então várias outras pessoas que 

sabiam ler e escrever para ler e escrever respostas a seus entes queridos. O tempo 

sempre foi um grande “inimigo” para as respostas, essas cartas enviadas aos soldados 

demoravam meses para chegar, e em alguns casos quando chegavam os soldados já 

haviam falecidos ou até transferidos de bases. 
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Em 1835 Samuel Morse inventou o Telégrafo que era um importante meio de 

transmissão de mensagens via códigos Morse, porem essas mensagens eram enviadas 

via fios, limitando assim então a distância da comunicação. Somente em 1902, que e 

Portugal foi desenvolvido a tecnologia de pode se comunicar via Telégrafo sem a 

necessidade de fio, aumentando assim então a distância de comunicação, porem por ser 

limitado em somente transmitir mensagens via códigos Morse, essa tecnologia não era 

estava disponível para a sociedade, mas sim, para comunicações em bases militares e 

para guerras. 

No ano de 1860 Alexander Graham Bell criou uma tecnologia brilhante para época que 

foi o telefone, essa tecnologia via como a proposta de se resolver o maior problema que 

as cartas e os jornais estavam enfrentando, que era o das pessoas não saberem ler, com o 

telefone iria ser possível se comunicar com uma pessoa a distância por modo de fala, 

sem precisar sair da sua casa. 

A tecnologia do telefone foi chegar ao Brasil na cidade do Rio de Janeiro no ano de 

1883, onde a cidade contava somente com 5 centrais telefônicas onde cada linha 

telefônica continha somente mil linhas, e ainda na cidade do Rio de Janeiro tínhamos a 

primeira linha interurbana, ligando Rio de Janeiro com Petrópolis. 

Porem essa tecnologia chamada telefone era muito limitada e além de ser muito cara, 

então a tecnologia resolveu então o problema que foi o de nem todas as pessoas saberem 

ler e escrever, porem criava um novo problema, que era não ser acessível a todas as 

pessoas, por ser muito cara e por ter limites de quantidades de linhas, como era em 1883 

no Rio de Janeiro de no máximo cinco mil linhas. 

Vinte e Três anos após a invenção do telefone, foi desenvolvido pelo físico James 

Clerck Maxwell uma nova tecnologia de comunicação, que iria ser chamada de 

Rádio.James no ano de 1883 demonstrou de forma teórica do que seria o rádio. 

Em 1986 o Cientista Italiano Guglielmo Marconi, deu início à industrialização do rádio 

na cidade de Londres na Inglaterra, porem até então a rádio não enviava notícias as 

pessoas, mas sim era uma telegrafia sem fio, mas mesmo assim na época era 

reconhecido como uma tecnologia muito fantástica para época. 

No ano de 1893 um padre Brasileiro chamado Roberto Landell de Moura, foi o 

principal homem da tecnologia rádio no Brasil, Moura foi o percursor nas transmissões 

de vozes e ruídos pelo rádio. 

Em paralelo ao rádio uma nova tecnologia iria caindo nas graças da população mundial, 

essa tecnologia tinha uma missão muito mais ousada que o rádio, ela além de trazer a 

informação para todas as pessoas por meio de voz iria também transmitir imagens, 

assim então surge o início da interação visual no mundo, pois até o momento todas 

tecnologias inventadas, tinham o objetivo somente de comunicar a sociedade já a 

televisão ou caixinha de imagens como foi chamada nos anos de 1957, queria além de 

comunicar as pessoas mostrar detalhes, criar um contato “olho a olho”. 
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Talvez por esse motivo a televisão hoje mais conhecida como TV possa ter caído na 

graça da população mundial, esse laço criado de “amizade” e o projeto de interação 

realizado e comunicação dos fatos em tempo ágil tem feito a população frequentar mais 

as salas de suas casas para se informar dos acontecimentos, e de se distrair. 

Em 1969 uma agência norte-americana chamada Advanced Research and Projects 

Agency (ARPA), deu início a tecnologia ARPANET conhecida hoje como Internet, 

porem em nesse ano a ARPA, tinha como objetivo somente conectar seus, 

departamentos de pesquisa e não o mundo inteiro. A Internet teve início na 

comunicação entre quatro faculdades tais elas foram a Universidade da Califórnia, LA e 

Santa Bárbara; Instituto de Pesquisa de Stanford e Universidade de Utah, com essa 

conexão surgiria a tecnologia que logo mais iria revolucionar qualquer modo de 

comunicação mundial. 

Com o início da tecnologia ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) 

o U.S. Departament of Defense Advanced Research Projects Agency, iniciou estudos e 

assim desenvolveu um protocolo chamado TCP/IP (Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol) que com ele seria possível então conectar várias instituições ao 

mesmo tempo. 

Em 1970 a universidade de Califórnia de Berkley aplicou a tecnologia de TCP/IP em 

um supercomputador, colocando assim então em pratica a ideia de conectar várias 

instituições ao mesmo tempo na rede ARPANET. 

Vendo o desenvolvimento dessa rede de comunicação outros centros de pesquisas 

começaram a desejar a fazer parte da ARPANET. A entidade americana National 

Science Foundation (NSF), no ano de 1985 interligou os seus supercomputadores a rede 

ARPANET.Mesmo com a junção de duas grandes forças da comunicação da época, essa 

rede ainda era limitada para pesquisas, não aberta para toda a população. 

Nos anos 90 foi dado mais um grande passo para essa nova tecnologia, com a junção 

dos supercomputadores da NSF e a ARPANET, aumentaram em uma quantidade 

considerável de conexões de computadores, no ano de 1991/1992 foi criado então a 

primeira conexão entre países, onde foi conectado alguns países do continente Europeu. 

Mas somente no ano de 1993, a Internet deixou de ser utilizada somente para as 

pesquisas acadêmicas, e sim passou a ser liberada mundialmente, essa mudança de deu 

início então a empresas privadas que forneciam serviços via Internet.  

Todo esse desenvolvimento da rede mundial de comunicação (Internet), levou a 

comunicação mundial a um novo patamar, tornando possível se comunicar de maneira 

muito mais ágil de eficaz do que as tecnologias anteriores. 

No fim do Século XX mais exato no ano de 1973 foi desenvolvido por Martin Cooper, 

talvez a maior revolução da comunicação mundial, o telefone celular, mais conhecido 

na época como o telefone móvel, essa tecnologia tinha a missão de tornar possível se 

comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. 

Essa missão com os passares dos tempos vem sido atendida de forma extraordinária, 
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hoje com a tecnologia do celular é possível se comunicar com pessoas que no século 

passado nem sonhávamos se comunicar.  

Os celulares devem-se nos dias de hoje muito a Internet, tecnologia que permite que 

celulares e diversos outros aparelhos estejam conectados em uma rede mundial 24 horas 

por dia. Desde da criação da Internet todas tecnologias portáteis como tabletes, 

notebooks, computadores, TVs, vem se renovando dia após dia, permitindo cada dia 

mais a sociedade sanar a sua vontade de se comunicar e ter informações em tempo real 

dos fatos.  

O celular segundo a União Internacional de Telecomunicações é até o dado momento a 

tecnologia, que mais rapidamente foi adota por todo mundo, informando também que 

até o final do ano de 2015, teremos 7 bilhões de celulares em todo o mundo 

praticamente um celular para cada pessoa no mundo. 

 

3. A Criação da ideia Internet das coisas 

Como vimos no capitulo a cima, a comunicação foi se desenvolvendo gradativamente 

durante os anos, sempre com o objetivo de diminuir o tempo de envio e recebimento de 

informações, porem nenhuma das soluções criadas pelo homem tem sido tão eficaz sem 

a ajuda ou apoio da Internet.  

Após o desenvolvimento da Internet comunicações que não eram possíveis ser 

realizadas por diversos motivos, passaram a se tornar mais simples e fáceis de se 

acontecer. 

Em 1991 Bill Joy começou a pensar em renovar e melhorar ainda mais a Internet, Joy 

pensou em um conceito chamado conexão de Device para Device (D2D),  conceito esse 

que em 1999 Kevin Ashton sugeriu mudar o nome para “Internet das coisas” (IoT), 

Ashton já pensava nesse novo modelo de uso da Internet pois o mesmo já acreditava 

que com a quantidade de afazeres que a população mundial estava adquirindo os 

mesmos iriam precisar de novos e mais rápidos modos de se conectar à Internet, que até 

o dado momento era possível se conectar somente por computadores, Ashton ainda 

acredita que em um futuro breve será possível unir dados do movimento do corpo 

humano gerando então mais possibilidades de informações que já temos nos dias de 

hoje, com esses dados então segundo o especialista a revolução com essa tecnologia 

será maior que o próprio desenvolvimento do mundo online atual. 

A Internet das coisas tem como objetivo conectar tudo a tudo e todos a tudo, gerando 

assim mais controle em tudo que nos rodeia no dia-a-dia. 

O maior objetivo desde do início do desenvolvimento da comunicação é facilitar e 

deixar mais rápido, confiável e fácil o envio e a entrega de informações, e também 

diminuir esforço humano, a tecnologia ainda em desenvolvimento conhecida como 

Internet das cosias ganha muita força no século atual, facilitando a cada dia mais a vida 

humana. Esse novo modo de estar conectado tem já mostrado a sociedade algumas das 

suas utilidades como em casas inteligentes, nessas casas são possíveis tornar tarefas do 
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nosso dia-a-dia bem mais práticas e fáceis, assim como precisar acordar cedo e ir direto 

para a cozinha preparar um café, essa tarefa que em muitas casas são motivos de 

discussão em casais, pois ambos desejam ficar o máximo na cama está preste a se 

finalizar, pois com essa nova conexão já é possível conectar seu Smartphone em uma 

cafeteira programando assim então para que a mesmo comece a fazer o café assim que 

seu despertador tocar.  

A Internet das coisas como já sugere o nome não está mais vinculada somente em 

aparelhos como computadores, Smartphones, tabletes, mas sim e tudo e qualquer coisas 

que desejamos conectar, como também roupas e acessórios. Hoje algumas fabricantes 

como a Google, já desenvolveu óculos que estarão conectados à Internet a todo 

momento, lhe enviados informações somente nas quais se interessa, diferente já das 

tecnologias antigas como por exemplo o rádio, que não lhe pergunta quais tipos de 

informações deseja ouvir nos noticiários, mas sim vai nos informando um pouco sobre 

tudo. 

Quando Ashton nos traz essa nova “Internet”, o mesmo nos proporciona não precisar ir 

até a informação mas sim que a informação nos procure, a ideia da IoT é automatizar 

tudo que possível de tarefas diárias, permitindo assim que possamos ter mais tempo 

para realiza o que nos realmente nos dá prazer em fazer e tornar tarefas que antes eram 

“chatas” de se fazer, procedimentos irrelevantes, que nos nem percebemos mais 

como/quando estão sendo feitos, pois o que nos vai importar é somente que seja feito. 

 

4. Efeitos positivos e negativos da Tecnologia  

O século XXI, considerado por muitos o século da evolução da Internet e das 

tecnologias, século que todos esperavam ver carros voadores, robôs ajudando as pessoas 

a realizar serviços de casa, assim como era passado no desenho Os Jetsons. Ao contrario 

do que muitos no século passado esperavam, ainda não temos tudo do que assistimos no 

desenho, nos tempos atuais a tecnologia tem sido focado cada dia mais em 

comunicação, visando sempre diminuir distancias. 

“A expectativa era de que as evoluções seriam mais para equipamentos e máquinas. 

Mas o que se viu é a tecnologia se integrando com o ser humano em necessidades 

íntimas”, avalia Orides Morandin Junior, professor do Departamento de Computação da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A empresa Google, uma das maiores 

empresas do mundo focado em levar informações de maneira rápida aos ser humano e 

também focada em integrar a cada dia mais toda a tecnologia desenvolveu o aparelho 

Google Class, que é o óculos que permitem filmar, fotografar, curtir, pesquisar e 

acompanhar tudo que se passa ao seu redor, aparelho que segue a ideia de que ao menos 

o inicio do séculos o foco não é criar carros voadores e sim fazer que a tecnologia 

chegue a todos e que essa tecnologia seja algo natural e essencial a vida humana. No 

Brasil temos também um grande exemplo de como a tecnologia tem cada dia sendo 

mais integrado ao ser humano, o cientista Miguel Nicolelis. Em 2012, ele recebeu US$ 

2,5 milhões dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) para financiar sua 



III SEMINÁRIO EMPRESARIAL E III JORNADA DE TI 
ISBN:  978-85-68323-04-5 

 
 
 

pesquisa: ele pretende fundir homens e máquinas, garantindo resultados que podem 

recuperar os movimentos de tetraplégicos. Na ultima copa do mundo realizada no Brasil 

Nicolelis, apresentou a todo o mundo seu trabalho, onde conseguiu que um menino 

tetraplégico desse o primeiro chute da copa do mundo, Nicolelis também é considerado 

o homem que mais conhece sobre o assunto no mundo. 

Ao ver de alguns especialistas como o professor Orides Morandin Junior, da Federal de 

São Carlos, os jovens não estão tão preocupados quais as melhorias o grande avanço da 

tecnologia pode implicar em suas vidas, mas sim preocupadas em como essa tecnologia 

irá os conectar. “A revolução causada pelas mídias sociais exige olhar de forma 

diferente para as projeções que foram feitas do que seria a tecnologia nos anos 2000. E é 

preciso saber que, em um mundo de informações muito rápidas, muitas delas são 

superficiais.” 

Para o presidente da Microsoft no Brasil Mariano de Beer, o inicio do século XXI  tem 

sido para quebrar paradigmas e  levar a tecnologia da Internet a praticamente todas 

pessoas do mundo, avanço que irá abrir milhares de oportunidades para novas 

tecnologia. “Muitas descobertas de décadas anteriores que não eram economicamente 

viáveis ou cujo potencial prático não estava totalmente claro, como as telas sensíveis ao 

toque, ganharam corpo e adesão no mercado e contribuíram para revolucionar a forma 

como vivemos e trabalhamos”. 

Uma das grandes invenções criadas pela humanidade para diminuir distancias e permitir 

que possamos nos comunicar com uma pessoa do outro do lado do mundo sem ao 

menos sair da nossa casa, são as redes sociais.  

O Classmates.com é considerada a primeira rede social. Surgida em 1995, ela servia 

para um único propósito: garantir aos amigos que estudaram juntos, fosse ao colégio ou 

na faculdade, se reencontrassem essa grande invenção da tecnologia tem evoluído ano a 

no e com ela criando muitos usuários. “A chegada da Internet, na maioria das casas, foi 

um marco dessa primeira década. No início, a parcela da população que a usava se 

limitava a uma comunicação que não guardava registros, como no mIRC. Quando ela 

focou na relação com as pessoas, no qual o caso mais famoso no Brasil é o Orkut, se 

tornou popular”, garante Gustavo Guanabara, professor e especialista em computação. 

A rede social Orkut conseguiu atingir certa de 35 milhões de usuários no Brasil, número 

esse que no século passado era impossível de se atingir em qualquer tecnologia. Nos 

dias atuais a rede social Orkut foi engolida pela rede social chamada Facebook. A rede 

Facebook por sua vez conseguiu atingir 61,2 milhões de usuários somente no Brasil, 

números esses que mostram que a cada dia mais o acesso a Internet chega a mais 

pessoas, esse número de usuários, ganhou seu grande boom com a chegada da 

tecnologia de smartphones, no qual nos permite ficar conectados em praticamente 

qualquer lugar do mundo. 

Com a integração de homens e maquinas, tem criado várias opiniões diversas sobre o 

assunto, muitos acham que isso é sem duvida a melhor coisa que tem acontecido a 

humanidade nos últimos tempos, porém alguns olham com um olhar mais pessimista 

dizendo que se passarmos muitas tarefas a robôs/maquinas, podemos ser substituídos 
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por ele em um futuro próximo. “Há tanta possibilidade de que sejamos substituídos 

pelas máquinas quanto de que atinjamos, de fato, um estado de humanidade”, reflete 

Marcello Barra. 

O assunto do qual o homem pode ser substituído pela maquina tem nos últimos anos 

sido também inspirações para temas de filmes como o Exterminador do Futuro, no qual 

temos a terra toda comandada por maquinas, e também o Filme de animação Wall-e, no 

qual podemos ver que a terra se tornou um ambiente tão sujo, poluído e impossível de 

se viver, que os seres humanos foram obrigados a passar a sobreviver no espaço e lá 

eram todos incorporados por maquinas, onde nelas ficaram “cegos” de tanto se 

acomodarem com o conforto que a tecnologia pode se proporcionar. 

O lado positivo da intervenção da tecnologia na vida humana pode ser presenciado em 

uma dos pontos mais críticos da humanidade, que é a saúde. Com o avanço da 

tecnologia pode-se ter uma maior assertividade com o menor tempo em diagnósticos, e 

também prevenindo erros médicos em cirurgias de alto risco. 

Segundo ainda Leandra, a mesma não acredita que o avanço da tecnologia pode chegar 

a um ponto no qual irá substituir completamente o trabalho humano, porque sempre será 

necessário o trabalho humano para controlar maquinas. “A cirurgia robótica diminuiu a 

quantidade de erros médicos e eventos inesperados, como um movimento brusco, por 

exemplo. No entanto, o cirurgião é necessário para controlar a máquina, assim como é 

preciso um médico para fornecer um laudo”, explica a médica Leandra Carneiro, 

criadora do blog Tecnologia da Informação e Medicina. 

O avanço da tecnologia na saúde tem prevenido muitas doenças que no século passado 

não eram nem notadas antes mesmas de ter acontecido. Hoje com exames é possível 

notar qualquer possibilidade de ter um câncer antes mesmo de o ter. A Doutora Leandra 

explica que essas ferramentas ao seu ponto de vista não será algo que poderá substitui-la 

em um futuro, mas sim uma ajuda para que seu trabalho seja mais rápido e assertivo. 

“De forma geral, a tecnologia é muito bem vinda, embora não seja essencial. É claro 

que auxilia, mas não substitui o cuidado médico. Não basta ter aplicativo, assim como 

apenas consultar o Google não resolve”. 

Uma pesquisa realizada pela Agência de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos 

concluiu que novas tecnologias da computação acabam com posições no mercado de 

trabalho, mesmo que gerem algumas novas oportunidades para funcionários 

especializados. De acordo com o estudo, os Estados Unidos ganharam 387 mil 

administradores, enquanto perderam quase dois milhões de profissionais em cargos 

burocráticos desde 2007. 

Porém , a fundadora da Defí Inteligência Competitiva, Armelle Decaup, acredita assim 

como a Doutora Leandra Carneiro que o ser humano nunca será substituído pela 

máquina.Armell trabalha em uma empresa de consutoria que implementa práticas de 

inteligência de mercado através de tecnologias avançadas, ela afirma que nada traduz a 

mente humana e o papel da modernidade está em reaplicar modelos de novas formas. 
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“A área de inteligência de mercado é quase uma arte coletiva. Não é uma ciência, com 

modelagem matemática. Portanto, o envolvimento de diversos profissionais, com seus 

pontos de vista e opiniões diferentes conta muito. A ferramenta principal é o 

pensamento humano, e não há como traduzi-lo”, explica. Armelle afirma que certo nível 

de automatização existe sim, mas até um ponto, com o objetivo de estruturar 

informações, além de potencializar o tempo utilizado em algumas ações. 

Para os psicólogos está claro que a tecnologia é algo que tem sim agregado muito valor 

a sociedade como um todo, até porque é por causa da sua evolução que podemos hoje 

viajar de forma confortável e rápido em uma aeronave, que conseguimos nos comunicar 

com várias pessoas seja onde ela esteja graça a tecnologia das ligações entre celulares, 

que podemos saber de noticias em tempo real com a Internet, televisão, rádios e outros 

meios, isso está claro para toda a sociedade, mas na visão da maioria de psicólogos, 

educadores entre outras pessoas o avanço tão rápido dessa tecnologia, tem gerado nos 

jovens atuais um comportamento diferencial de um comportamento que se tinha em 

tempos anteriores, hoje o jovem tem suas mãos praticamente tudo o que precisa 

conhecer em uma vida e ser a pessoa mais realizada, sucedida do mundo, mas também 

tem em suas mãos tudo que precisa para ser uma pessoa deprimida, com problemas 

interpessoais entre depressão e outras, ou seja, hoje o jovem tem muito poder para ser 

quem quiser, mas quando não controlado ou orientado o mesmo pode se acabar em 

vícios tecnológicos. 

No século XXI, temos jovens com um perfil diferenciado de qualquer jovem nos 

tempos anteriores, os jovens atuais tem um perfil onde sempre buscam acima de tudo a 

facilidade, assim também fazem com a comunicação, onde preferem e se dão melhores 

em comunicações tecnológicas do que comunicação interpessoal. “Acredito, cada vez 

mais, que temos que enfocar as questões mais básicas da convivência humana, e não a 

tecnologia em si.” Afirma Betina von Staa, Coordenadora de pesquisa em tecnologia 

educacional e articulista da divisão de portais da Positivo Informática. Autora e docente 

de cursos on-line para a COGEAE, a Fundação Vanzolini e Univ. Positivo. 

A falta de convívio interpessoal no século atual tem gerado grandes estudos, onde 

pesquisadores e psicólogos estudam uma forma de lhe dar com o grande avanço da 

tecnologia, e como fazer que esse problema não afete cada vez mais a sociedade.  

Segundo o psicólogo Zygmunt Bauman, o mundo atual está vivendo um momento de 

frouxidão nas comunicações sociais, ou seja, pessoas preferem se comunicar via 

mensagem de texto via celulares, computadores e outros aparelhos, do que sair para 

conversar e se divertir de maneira social. Nos tempos atuais é normal se passar em um 

pátio de colégios de ensino médio, e notar dois jovens sentados um ao lado do outro, se 

comunicando via mensagens de texto, sendo que poderia estar se comunicando 

pessoalmente até por estarem tão próximos. É fatos como esse que passam a tornar a 

rede de comunicação algo ruim, rede que foi criada com o objetivo de aproximar 

pessoas, manter vínculos com pessoas que se mudaram para longe, se comunicar de 

forma rápida, está sendo usada de maneira totalmente contrária, deixando algumas 
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pessoas que certamente não sabem usufruir desse bem cada vez mais distante do seu 

próprio. 

Zygmunt Bauman, afirma que vivemos em um tempo de que tudo é liquido, onde nada é 

feito para durar muito tempo, tampouco para ser solido. Namoro que há tão pouco 

tempo atrás era algo tão duradouro e serio, hoje passa a ser algo diário e virtual, no qual 

uma pessoa conhece a outra do outro lado do mundo, e já se denominam namorados, 

namoro esse que ambos nem se conhecem pessoalmente, criando assim o namoro 

virtual, onde o sentimento se aflora de maneira tão rápida quanto se deve acabar, 

namoros que no século passado era uma preparação para um futuro casamento, hoje se 

tornou algo tão natural quando trocar de roupas, ou até mesmo de celular. 

Relacionamentos virtuais do século XXI são tão rápidos quanto as chuvas de verão. 

Não é possível afirmar que 100% dos relacionamentos gerado pela Internet, acabam de 

maneiras trágicas, muitas vezes sem ao menos um conhecer o outro, é possível sim 

conhecer uma pessoa via Internet, marcar um encontro e desse encontro ter um 

relacionamento serio e por fim constituir uma família, mas, casos de sucesso como esses 

são cada dia mais raros. Jovens têm criados seus mundos dentro da Internet, onde nesse 

mundo eles criam seu próprio personagem, com características perfeitas, ou  ao menos o 

que eles acham perfeitos naquele momento. Essa dupla identidade dos internautas pode  

chegar até a cria um conflito interpessoal, passando que a pessoa como ela realmente é, 

alguém inútil sem valor para ela mesma na sociedade. 

Bauman no livro Amor Liquido, cita que o grande fator para que existem esses namoros 

virtuais, no qual mal se iniciam já estão se finalizando, relacionamentos que começam e 

terminam sem ao menos um ter tocado o outro, são frutos de muitas vezes  não 

sabermos amar nos mesmos, e assim não ser feliz. "Para ser feliz há dois valores 

essenciais que são absolutamente indispensáveis [...] um é segurança e o outro é 

liberdade. Você não consegue ser feliz e ter uma vida digna na ausência de um deles. 

Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é um completo caos. 

Você precisa dos dois. [...] Cada vez que você tem mais segurança, você entrega um 

pouco da sua liberdade. Cada vez que você tem mais liberdade, você entrega parte da 

segurança. Então, você ganha algo e você perde algo", afirma o filósofo. 

Muitas vezes por não ser feliz é que são criados perfis conhecidos como fake, em redes 

sociais, para criar assim o mundo perfeito. 

A solução para o caso de falta de comunicação interpessoal, pode ser saber controlar os 

jovens dosando e demostrando para os mesmo quais são os riscos e consequências que 

viver somente no mundo da intenet por trazer aos mesmo o conforto e a sensação de 

alegria no qual ali é sim o seu mundo perfeito. “Pais e professores intuem que nem 

todos os hábitos dos jovens relacionados à tecnologia são produtivos ou saudáveis, mas, 

aparentemente, também não têm tomado para si a tarefa de orientá-los a esse respeito”.  

Essa afirmação de Betina von Staa, nos demonstra que a grande solução pode ser sim a 

velha e boa conversa sincera entre pais e filhos, professores e alunos, no qual nessa 

conversa possa ser passado aos jovens que  Internet traz sim seus fatores positivos, 

porem quando o uso é de forma absurda pode se tornar um monstro. 
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5. A Internet das coisas nos dia de hoje, e no futuro 

A IoT (Internet of Things ou Internet das Coisas) é a grande inovação do momento e é 

um movimento que já vem acontecendo desde 2009 e deve continuar por muitos anos. 

Segundo o IDC, o número de dispositivos conectados ao universo IoT será da ordem de 

30 bilhões em 2020 e se prevê um mercado potencial estimado em 7,3 bilhões de 

dólares já em 2017. 

Segundo Ashton, “se tivéssemos computadores que soubessem de tudo o que há para 

saber sobre coisas, usando dados que foram colhidos, sem qualquer interação humana, 

seríamos capazes de monitorar e mensurar tudo, reduzindo o desperdício, as perdas e o 

custo. Gostaríamos de saber quando as coisas precisarão de substituição, reparação ou 

atualização, e se eles estão na vanguarda ou se tornaram obsoletas”.  

As “Coisas” podem ser um monitor cardíaco, um chip transmissor, um localizador, um 

termômetro, uma câmera de segurança, uma porta, sensores no motor de um carro, 

enfim qualquer coisa natural ou construída por mãos humanas e que possa enviar e, ou, 

receber dados através de uma rede sem fios ou cabeada. 

Poder conectar aparelhos a Internet, facilitando o dia a dia e tarefas que são 

consideradas por muitas coisas chatas, como por exemplo, ter que acordar mais cedo 

para fazer um café, é uma tecnologia que veio para ficar, segundo gráfico 

disponibilizado pela empresa de consultoria Gartnet em 2014 a Internet das coisas é 

uma das tecnologias mais promissoras dos últimos anos.  

Abaixo o gráfico: 
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Figura 1.Grafico de Gartnet 

 

Com o gráfico podemos notar que no futuro podemos esperar muitas quebras de 

paradigmas. 

A IoT (Internet of  Things ), vem apresentando a cada dia que se passa novas formas de 

se fazer a mesma coisa que fazíamos antes, forma essas consideradas mais fáceis ou 

confortável para a humanidade. O futuro com a IoT  não tem como se prever ou 

premeditar, mas nos dias atuais a mesma não cansa de surpreender a humanidade, 

algumas empresas como a Samsung, Apple, Google ,Motorola, Kickstarter  entre outras 

empresas apresentam algumas de suas novas apostar para um futuro muito breve. Um 

breve do que está nos esperando no futuro muito breve pode ser visto em feiras de 

tecnologias onde as grandes empresas se reúnem.  

Foi apresentada já pela empresa Motorola uma coleira chamada Scout 5000 onde com 

esta coleira acompanham os dados vitais do animal, tais como batimentos cardíacos e 

temperatura. Além disso, contam com uma câmera, para que o dono possa ficar por 

dentro de todos os passos de seu fiel amigo e também compartilhar esses momentos na 

Internet para todos seus amigos. 

 

Figura 2.Coleira Inteligente 

 

Com o intuito de se resolver um grande problema que acontecem nos dias atuais em 

praticamente em todos os aeroportos do mundo, que é o extravio de bagagens a 

Bluesmart, desenvolveu a bagagem Smart, que contem um chip com conexão 3G,onde 
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com essa conexão é possível rastrear sua bagagem, tornando assim então bem mais 

difícil se perder de uma bagagem. 

 

Figura 3.Mala Inteligente 

 

Outro exemplo de tecnologia é a criação dos Potes smart, da empresa Kickstarter,  que é 

nada mais do que um pote onde que só abre quando você cumpre uma seleção de tarefas 

pré-determinadas, podendo assim então colocar algumas tarefas tantos pessoais quanto 

para os filhos, onde se terminarem essas tarefas os potes serão abertos com suas 

recompensas.  



III SEMINÁRIO EMPRESARIAL E III JORNADA DE TI 
ISBN:  978-85-68323-04-5 

 
 
 

Figura 3.Potes Inteligentes 

Outro proheto apresentado na feira foi o Tilt my Blinds, nesse projetoue adiciona um 

painel solar e um chip às cortinas, de forma que o usuário possa controlá-las através de 

um aplicativo no smartphone. O painel solar alimenta a cortina eletricamente e, por 

meio do app, o usuário pode abrir ou fechar as persianas e ainda definir horários para o 

movimento. Há, também, um sensor de luz que automaticamente abre as persianas 

quando o sol nasce e as fecha ao fim do dia, quando já está escuro, tudo isso somente 

para passar ao ser humano um maior conforto. 
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Figura 4.Potes Inteligentes 

Essas são umas das tecnologias que tem sido apresentado como a revolução de alguns 

afazeres do nosso dia a dia. 

 

Conclusão 

Neste artigo, foi proposto mostrar o avanço da tecnologia com o passar dos tempos e 

quais foram os benefícios e as desvantagens que trouxe a humanidade. 

Com os dados levantados por esse artigo ficou claro que a humanidade a cada dia que se 

passa tem mais a necessidade de estar conectada e ligada a tudo que acontece no ao seu 

redor e no mundo, necessidade que na maioria das vezes é criada por ter aplicativos e 

aparelhos que podem fornecer informações de modo instantâneo não necessitando mais 

de ir a uma biblioteca e passar horas e horas lendo e pesquisando para saber de um 

assunto, ou até esperar sair o jornal do próximo dia para saber o que tem acontecido na 

sua cidade, com o avanço da Internet isso é possível de maneira instantânea e eficaz.  

Ficou claro no artigo que a IoT tem tornado a vida da sociedade cada vez mais cômoda, 

inibindo de muitas casas alguns afazeres indesejados, trazendo mais conforto para 

todos. 
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 Com o avanço dessa tecnologia que vem quebrando paradigmas e fronteiras 

principalmente no meio da comunicação o mundo tem usufruindo muito dessa nova era, 

algumas vezes até mais do que o ideal assim como vários psicólogos alertam, gerando 

então dependências e maus no qual não está na ideia da IoT, que na sua criação deixou 

claro que vem para facilitar a vida humana, trazendo mais conforto, comodidade e 

tempo a todos. 

Podemos concluir então, que seja qual for o avanço tecnológico que temos pela frente, 

será muito benéfico se for usado de forma modera, onde podemos usufruir a mesma, 

utilizando a IoT  para facilitar a nossa vida. O segredo é viver com a tecnologia e não 

viver para a tecnologia.  
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