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RESUMO
Na história das sociedades ocidentais, a cada formação politica correspondeu um modo de definição dos
espaços coletivos de trocas de conhecimento e informação, que seria expressão de um “nós” resultante
das interações e conflitos dos agentes envolvidos. A eficácia. da informação como fator de transformações
dependerá hoie não só de sua distribuição no espaço social, mas também de quais sejam os agentes coletivos
possuidores do conhecimento e das tecnologias de informação.

The role of knowledge and information in Western political formations2
ABSTRACT
ln Western history, to every political construct corresponded one lorm oi collective space of informational and
knowledge interchange. Such form expressed the notion oi “us” as a product oi conflicts and interactions oi the
agents involv$d. The efficacy of information as a factor oi change depends today no! only on its distribution in
the social space, but also on who are the collective agents masterig knowledge and inlormation technology.

El papel del conocimiento y la información en las formaciones
políticas occidentales3
RESUMEN
En la historia del Occidente, cada construcción política correspondía una única forma de espacio colectivo
de intercambio informacional y de conocimiento. Tal forma expresa la noción de "nosotros" como producto de
conflictos e interacciones de los agentes involucrados. La eficacia de la información como factor de cambio
depende hoy de no. sólo en su distribución en el espacio social, pero también en quienes son los agentes
colectivos que dominan la tecnología del conocimiento y de la información.

1 Este artigo é a primeira parte de um trabalho maior. Na segunda parte, ocupar-nos-emos com mais atenção do papel do conhecimento e
da informação nas sociedades contemporâneas e do Terceiro Mundo.
2
This article is the first part of a larger work. In the second, more attention will be given to the role of knowledge and information in
contemporary and developing societies.
3
Este artículo es la primera parte de un trabajo mayor. En la segunda parte, nos ocuparemos con máis atención del papel del conocimiento
y de la información en las sociedades contemporáneas y del Tercer Mundo.
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