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Em 2006, a ONU estabeleceu que no dia 17 de maio seria comemorado o Dia Internacional da 
Sociedade da Informação, em conjunto com o Dia Internacional da Internet. Esta iniciativa 
pretende promover a reflexão sobre as potencialidades das novas tecnologias na vida dos 
cidadãos, particularmente nas possibilidades que as TIC podem oferecer às sociedades e 
economias e às formas de reduzir o fosso (gap) digital. 
 
Surgida em nos anos 60, a Internet teve seu boom em meados dos anos 90. Governos, 
empresas e pessoas no mundo todo passaram a se interligar através da rede mundial de 
computadores. 
 
Atualmente, tendo passado pouco mais de uma década, a Internet faz parte da vida cotidiana. 
Mais do que interligar máquinas, a rede interligou pessoas, transformando as relações sociais e 
econômicas e diminuindo distâncias. Blog, orkut, facebook, google, youtube, linkedIn, twitter, 
groupon, wikileaks, skype, voip são nomes que, em sua maioria, assim como muito outros 
nomes e siglas, ou não existiam na ultima década ou surgiram depois. Sem internet, não teria 
nascido e criada a maior revolução de relacionamentos pessoais e comerciais que marcam o 
novo milênio. 
 
No Brasil a primeira conexão TCP/IP foi realizada em 1991 e, quatro anos depois, criado o 
comitê Gestor da Internet. De acordo com dados da Telebrasil, 67% dos domicílios brasileiros 
que têm computador estavam conectados em banda larga ao fim de 2010. Os números 
incluem conexões em banda larga fixa e as oferecidas por meio de modems de acesso à 
internet móvel. De 1985 para cá, o crescimento de domínios registrados no CGIbr é de 
3.000%, atingindo hoje 2,5 milhões. 
 
As transformações sociais são de tal vulto e tão rápidas que ainda não temos clareza do que 
está  ocorrendo e de suas consequências. 
 
Provavelmente, quando o leitor terminar este artigo, outras tantas terão ocorrido, superando 
qualquer avaliação momentânea. 
 
Mas, certamente, nem tudo que ocorre é alegria. Este crescimento também gera incômodos 
para os usuários. Nada menos de 48% das pessoas conectadas registram recebimento de 
spams, com um total estimado de mais de 41 milhões por ano. Isto sem contar que 29% já 
tiveram problemas de segurança nos seus computadores. 
 
Como enfrentaremos os desafios de tornar a infra-estrutura mais eficiente e mais 
segura? Como garantir que os nossos acervos culturais não sejam simplesmente 
preteridos pela avalanche de conteúdos produzidos no estrangeiro? Como assegurar 
que essas transformações efetivamente contribuam para melhorar a qualidade de 
vida das nações e seus povos? 
 
A data é de comemoração, mas nos obriga a refletir sobre os impactos que essas novas 
tecnologias acarretam nas relações sociais e econômicas.  A substituição das antigas mídias 
pela veiculação em forma digital, bem como a rapidez com que circulam verdades e mentiras, 
geram uma angústia que tende a aumentar no futuro. 
 
Os impactos na formação de nossa infância e juventude exigem permanente alerta de pais e 
educadores, para enfrentar os riscos de influências negativas que deturpem o importante papel 
que a internet pode exercer sobre eles. 
 
Mas, mesmo com todas essas dúvidas, temos motivos para celebrar com alegria o Dia Mundial 
da Internet, principalmente com a convicção de que ela poderá ser um grande instrumento 
para aproximar pessoas e nações em prol de uma sociedade mais justa e solidária. 
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