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EIXO TEMÁTICO 1: Tecnologias de Informação e de Comunicação 

 

NOVAS TECNOLOGIAS: COMO ELAS IMPACTAM EM 

NOSSA CULTURA? 
Cultura / Por Redação iCult 

 

Sabemos que os avanços na tecnologia foram historicamente impulsionados a atender às 
necessidades e exigências das pessoas (a cultura) assim como foram estimulados por grande criatividade 
e perseverança. 

As tecnologias sempre são absorvidas pela vida das pessoas, de modo que afetam sua cultura e 
modo de vida. 

No entanto, há alguns anos a tecnologia vem evoluindo mais rápido do que a cultura e, portanto, há 
uma mudança na relação entre as duas. 

Sendo assim, quando unimos a arte e a tecnologia, podemos dizer que elas definem e continuam 
a remodelar o mundo em que vivemos. 

Desse modo, sendo regida pela nova estética, pelo virtual, pelo científico e pela lógica 
inacreditável, a tecnologia combinada com a arte desafia as nossas percepções e é a partir disso que 
obtemos a criatividade e também a forma como nossa vida se molda. 

Por isso, vamos apresentar nesse artigo como as novas tecnologias têm interferido nas relações 
humanas, bem como a forma que elas vêm impactando a nossa cultura. 
 

A influência das novas tecnologias em nossa vida 
 

Ao longo das últimas décadas, notamos que a forma de nos relacionarmos com as pessoas tem 
passado por mudanças. 

Afinal, hoje podemos nos conectar com as pessoas em uma escala muito maior, e relações de 
longa distância podem ser mantidas vivas por meio de aplicativos como Skype e WhatsApp, por exemplo. 

Além disso, pense em como a tecnologia e a fabricação de carros moldaram nossa cultura. 
A produção em massa de veículos desenvolveu a noção de deslocamento, a criação de subúrbios 

e até mesmo viagens rodoviárias. As rádios desenvolveram a cultura de escuta e audiência. 
Em contrapartida, há pouco tempo também vimos inúmeros negócios culturais sendo ameaçados 

pelos avanços tecnológicos, como caso do Netflix, que extinguiu as locadoras, ao possibilitar o acesso a 
filmes e séries através unicamente de aplicativo. 

Ou seja, podemos perceber como, de fato, a tecnologia tem influência em nossas vidas e tem 
potencial para moldar o contexto cultural em que estamos inseridos. 
 

A participação das novas tecnologias no processo criativo 
 

Agora, pense em arte. O que vem à sua mente? Talvez Picasso, Monet ou Dali. Então, pense em 
tecnologia. Provavelmente você deve estar imaginando um smartphone ou um computador.  

Entretanto, apesar das duas coisas parecerem distintas, é muito possível pensá-las em conjunto, 
uma vez que a tecnologia e a arte expressam conhecimentos naturais do ser humano.  

Você sabia que ao longo da história, a tecnologia forneceu aos artistas novas ferramentas de 
expressão? 

A participação da máquina no processo criativo passou por inúmeras possibilidades desde 
coadjuvante a ativa, até como uma ferramenta técnica que dá vazão ao processo artístico, seja ele 
conceitual, de uma presença sólida ou mesmo subjetiva. 

https://icult.org.br/cultura/
https://icult.org.br/author/redacao/
https://ideiaoriginal.tumblr.com/post/165191573916/como-ser-criativo


A ação tecnológica nas áreas artísticas pode ser vista nas artes visuais e audiovisuais, na 
literatura, na música, e nas artes performáticas. 

A perspectiva artística, se concentra em qual é o significado social e cultural de práticas específicas 
e como elas são concebidas. 

Ou seja, a abordagem artística pode penetrar em suas práticas e questioná-las desde suas raízes, 
abrindo um novo caminho para repensar e inovar. 

Cientistas, desenvolvedores de software, inventores, empreendedores, mas também músicos, 
artistas visuais, cineastas e designers, estão ocupados criando novas experiências humanas.  

Graças a eles, não só a arte original está sendo feita em todos os lugares, mas também formas de 
arte totalmente novas estão evoluindo. 

Mais e mais artistas estão ultrapassando os limites da arte, olhando para fora do que é percebido 
como “tradicional” para incorporar outros aspectos em seu trabalho.  

A arte está se tornando cada vez menos estática, assumindo muitas novas formas diferentes, 
desde a impressão de esculturas criadas digitalmente em 3D a flashmobs e fotógrafos enfileirando 
centenas de voluntários na praia. 
 

A democratização da arte através do uso da tecnologia 
 

Uma nova forma de arte surgiu e o acesso à arte também mudou. Hoje em dia, não é necessário ir 
a uma galeria ou museu para ver uma obra de arte, agora você pode fazer isso através do seu celular. 

Na verdade, hoje muitas formas de arte precisam de tecnologia para serem concluídas: realidade 
aumentada e virtual, tours de áudio, telas sensíveis ao toque e a Internet estão se tornando cruciais para o 
público apreciar a arte. 

Com o surgimento de ferramentas como a realidade virtual e o poder das mídias sociais, as 
pessoas não são mais os meros espectadores. 

Elas se tornaram protagonistas de suas próprias experiências e as criadoras de seus próprios 
conteúdos. 

Então, isso influencia fortemente como a arte é concebida, criada e “consumida”. Com 
o crescimento da internet, plataformas de assinaturas, como YouTube, Netflix, Spotify, e muitos outros, 
praticamente eliminaram intermediários e passaram a possibilitar o contato direto entre artista e o público. 

Além disso, também existe uma variedade de ferramentas para criar, manipular e distribuir 
imagens. 

Por exemplo, graças aos smartphones equipados com câmeras de alta resolução, o sentido 
estético das fotografias não é mais reservado aos artistas somente. 

Pessoas que possuem smartphones são artistas em potencial, porque têm acesso a uma variedade 
de ferramentas técnicas. 

Essas novas possibilidades técnicas combinadas com o poder das mídias sociais estão trazendo 
novas possibilidades de criação estética. 

Como a arte está mudando a maneira de atrair a atenção dos clientes. As empresas percebem o 
poder do intercâmbio de conhecimentos e práticas entre arte e tecnologia. 

As organizações estão criando experiências atraentes e divertidas para lançar seus produtos e 
incentivar as pessoas a se envolverem com sua marca. 

E então, você conseguiu perceber o impacto que as novas tecnologias têm na cultura? 
E para além disso, como nossa cultura também influencia o desenvolvimento dessas tecnologias? 
Atualmente, podemos dizer que os aspectos culturais estão diretamente ligados à evolução das 

ferramentas tecnológicas. 
E a arte e tecnologia quando unidas, elas podem fazer coisas muito poderosas! 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.melhoresdestinos.com.br/museus-virtuais.html
https://blog.arriminum.com/internet-no-brasil-estatisticas
https://icult.org.br/diversao/


 

 

 

 
EIXO TEMÁTICO 2: Mídia e Comportamento Social 
 

A MÍDIA E SEU EFEITO REFLEXIVO NA 

SOCIEDADE 
 

Nos dias de hoje, a mídia elabora questões que causam polêmicas, mas também 
causam reflexão. Tudo isso se deve aos efeitos e fenômenos que geram os impactos em nossa 

sociedade e desse contexto nascem os estudos da comunicação. Esse processo 
comunicacional é muito discutido: onde estão os meios e suas mediações e onde está essa 
sociedade dos meios e onde está a sociedade midiatizada. A sociedade dos meios pode se 
definir como uma exigência de tecnologias dos meios de comunicação, onde por si 
transformam-se em meios que a sociedade midiatizada possa analisar, como uma referência 

ao modo de exigência dos meios. 
Uma sociedade busca estar atualizada quanto aos processos que vão sendo construídos 

durante um determinado momento. Por mais que não queira, existe no sujeito uma mudança 
que, talvez inicialmente, seja pouco perceptiva aos seus próprios olhos, mas na sociedade em 
geral vai se refletindo durante um determinado tempo. Tudo que a mídia projeta, atrai uma 

determinada massa, que unifica valores e cultura. 
O escritor e pesquisador de comunicação e cultura Jesús Martín-Barbero aponta que a 

TV e o rádio podem ser unificados, com uma diferença: onde a TV unifica todas as regiões do 
país, por seu maior poder de transmissão, o rádio preserva alguns ritmos e sotaques por estar 
envolvido naquele contexto cultural, preservado numa determinada rua em um determinado 

bairro. Apesar disso o reflexo midiático atinge tanto um meio quanto o outro, pois existe uma 
unificação que os fenômenos da comunicação visam compreender, uma produção coletiva 
em nossa sociedade atual. 
 

Um olhar diferente 
 

A comunicação não deixa de ser um mediador para essa produção, onde um dos 
maiores reflexos pode estar no contexto social. Os meios de comunicação foram projetados, 
para a vida cotidiana, como fontes de comunicação e entretenimento, mas também com 
certa influência em nosso imaginário coletivo. Buscar um consenso de uma sociedade 

midiatizada visa também a buscar o campo do consumo, que necessita ser instigado pelos 
meios para sua própria sobrevivência. 

O mercado está presente no poder dos meios e suas tecnologias comunicacionais que 
deslumbram os receptores. Partimos da ideia que os meios refletem nos pontos fracos de uma 
sociedade, que se determina por necessidades básicas e insatisfatórias como os problemas na 



educação, saúde, no crescimento populacional e na desigualdade social. A sociedade sofre 
uma manipulação que obedece ao discurso midiático, tornando-se cada vez mais familiar ao 
seu destinatário para ter legitimidade e interatividade. O que temos que levar em conta é que 

nem sempre só a informação e o entretenimento são as buscas dos receptores nos meios, mas 
também a associação midiática com as mercadorias. 
Eliseo Verón, pesquisador em comunicação, aborda em uma de suas obras que o setor dos 
meios de comunicação pode ser definido como um mercado e caracteriza-se pelo conjunto 
como oferta discursiva. Essa mercadoria vai refletir para o receptor em um mercado de 

discurso viabilizado, pelos fenômenos midiáticos. Cada discurso procura um gênero, um 
público, um discurso produzido em uma determinada sociedade. Somos marcados por 
processos sociais específicos de interação midiática. 

Os processos sociais incluem um processo que abrange os demais públicos, que não 
desaparecem, mas se ajustam, podendo até serem redirecionados para outro ângulo. Esse 

olhar diferente busca esse efeito reflexivo, que depende de um processo de interação dos 
diversos grupos em uma sociedade. Apesar do ponto de vista diferente do receptor, existe 
uma interação entre os grupos para discussão e reflexão dos processos midiáticos. 
 

O efeito midiático 
 

Sabemos que o avanço da tecnologia foi determinante para o avanço da mídia que, em 
resposta imediata, mostra seu impacto na sociedade. A causa desse impacto provém de uma 
resposta social, correspondente a um processo de construção e de manutenção continuada 
através de suas interações. Nada se constrói sem coletividade, tudo é influenciado por esses 

processos da midiatização com as interações sociais. Essa interação é construída pelos meios, 
com as demais dinâmicas, resultando os sentidos da realidade social. 

Sendo assim, a mídia como um efeito reflexivo na sociedade influencia uma 
determinada massa que desenvolve esses movimentos sociais, onde busca uma bandeira, um 
valor simbólico pra deslumbrar no meio midiático. De certa forma, continuamos a buscar o 

entendimento do efeito midiático, analisando se realmente existe uma reflexão concreta em 
meio a essa sociedade emergente, que a cada dia contempla novos dispositivos 
comunicacionais. 

 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/a-midia-e-seu-efeito-reflexivo-na-sociedade/ 

 


