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Ou… a revolução da Educação Ou… A Revolução na Educação em Rede 





Duas	  revoluções:	  
*	  Facilidade em 

produzir informações 
* Acesso simplificado 

às informações 



vai	  ver	  um	  dextarrrrrr…	  :-‐)	  	  viram	  o	  esquema?	  	  Essa	  úl8ma	  temporada	  de	  heroes	  tá	  horrível	  não	  
Sei	  pq	  insisto	  	  :((((((	  saaaaaammmmm	  	  cozy	  cozy	  "queria	  ir	  pro	  Recife,	  ganhar	  a	  vida	  e	  ser	  feliz".	  
Eu	  também!	  ♫	  hMp://blip.fm/~oz1p	  	  Arrumando	  as	  coisas	  para	  o	  futebolzinho	  sagrado	  do	  findi.	  
=]	  Ontem	  foi	  minha	  primeira	  aula	  com	  o	  professor	  @interfaceando	  Muito	  boa	  aula	  To	  c/	  
saudades	  de	  vc	  	  >:P	  	  terminei	  de	  ler	  um	  livro	  delicioso.	  e	  como	  não	  existem	  coincidências,	  era	  
exatamente	  o	  que	  eu	  precisava	  ler	  nesses	  dias.	  ah,	  to	  precisando	  sair	  de	  dentro	  de	  casa.!	  :(	  	  PPP	  
hmmmmm	  soube	  que	  foi	  massa	  #fugitaenriqueceu	  	  vai	  ser	  menané	  blip	  blip	  blip	  q	  saco,	  meo	  	  :>	  	  

@Biz!	  Teu	  layout	  é	  igual	  ao	  meu	  	  Eu	  vi	  querida…	  Mas	  tu	  sabe	  onde	  q	  ta?	  	  Is	  comendo	  pavê	  de	  no	  
Hauihaiuahiuahaiuhaiuhaiuahiuhaiuahiuahiuahiau	  	  	  :-‐P	  	  io	  io	  io	  	  no	  se	  ATENÇÃO	  GALERA!!!!!	  	  :-‐p	  
Onde	  que	  já	  se	  viu	  isso?	  	  mARIA	  	  AHIuhaIUHAiuahIUAHAiuhaiuhIHaiuhaIUHAi	  mIGuXIIIMMMM	  
@raquelrecuero	  me	  manda?	  To	  ouvindo	  macarena	  de	  novo	  \o/\o/\o/	  clap	  clap	  clap	  ouch	  meni	  
se	  tudo	  der	  certo,	  devo	  passar	  novamente	  pelo	  #brhackday08	  para	  assis8r	  ao	  encerramento...	  
até	  mais!	  	  #ir9	  ou	  #ir09?	  	  Qual	  é	  a	  tag?	  	  Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	  	  /me	  is	  zzzzzzZZZZZZzzzzzzzzzZZZ	  
Fazendo	  pão.	  piada	  interna,	  meô	  	  Alguem	  tah	  ouvindo?	  Eu	  comprei	  no@peixeurbano	  mas	  vi	  la	  
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Nunca	  antes	  tanta	  
informação	  esteve	  

acessível	  e	  circulando	  
na	  sociedade.	  



No Brasil: 
53% das pessoas usa/já 

usou Internet 
60% acessam 

diariamente 
90% para comunicação 
75% para sites de rede 

social 
 Dados	  do	  Comitê	  Gestor	  da	  Internet	  do	  

Brasil	  	  (2010)	  



50 mi no Orkut 
45 mi estão no Facebook 

20 mi estão no Twitter 



Essas tecnologias estão fazendo com 
que as pessoas fiquem mais 

conectadas 

e estão proporcionando novas formas 
de aprender e ensinar 



Renê Silva - RJ 



Novas formas de fazer acontecer Novas formas de fazer acontecer 





A Batalha do Passinho 



Aprender em Rede 



Novas formas de produzir, criar, ler e 
compartilhar conteúdo. 



Novas idéias e perspectivas são 
espalhadas. 



O que todos esses exemplos 
 têm em comum? 



Todos são baseados em 
pessoas que encontraram 

outras pessoas com 
paixões, idéias e propostas 

semelhantes e conectam-se 
no espaço da mídia digital. 



As pessoas estão interconectadas, trocando 
informações, gerando conhecimento e aprendendo. 



Redes	  Sociais	  na	  Internet	  

Mais	  complexas	  
(Adamic	  e	  Adar)	  

Difundem	  
informações	  

(Adamic)	  

Capital	  Social	  
(Ellison,	  Steinfiel	  e	  

Lampe)	  

Permanência	  
(boyd)	  



Sites de Rede Social proporcionaram 
canais mais amplos e permanentes de 

circulação de informações. 



Inteligência	  cole8va	  (Lévy)	  
Interação	  social	  (Primo)	  
Cooperação	  (Huberman)	  

Colaboração	  (Primo)	  



As salas de aula estão fora da Escola 



Entretanto, estamos tentando colocar 
as coisas dentro dos mesmos modelos 

que já conhecíamos. 



Reproduzindo modelos de aprender e 
limitando as possibilidades. 



Enquanto isso, as coisas 
continuam acontecendo em 

rede. 



Tanto iniciativas positivas quanto negativas 



PENSAR FORA DA CAIXA 



NOVAS FORMAS DE 
APRENDER 

NOVAS FORMAS DE 
PENSAR 

NOVAS FORMAS DE 
AGIR 

Howard	  Rheingold	  



Pensar as redes 
sociais na 

Internet como 
novos espaços 

de aprendizado, 
compreender 

esses espaços e 
aprender a 

orientar esses 
processos. 



Propostas	  de	  Ação	  



Pensar	  em	  modos	  de	  integrar	  as	  práJcas	  sociais	  
emergentes	  com	  processos	  orientados	  de	  busca	  por	  

informações.	  



Pensar	  em	  aproveitar	  as	  redes	  sociais	  como	  espaços	  
colabora8vos	  e	  coopera8vos.	  



Proporcionar	  as	  conexões,	  colocar	  as	  pessoas	  em	  
contato.	  



Repensar	  cri8camente	  os	  modos	  de	  ensinar	  e	  
aprender	  na	  mídia	  digital	  e	  os	  papéis	  sociais	  na	  rede	  



Connected Learning -‐	  hMp://clrn.dmlhub.net/	  
Digital Media and Learning - http://dmlcentral.net/ 
Democratic Education - 
http://www.yaacovhecht.com/democratic-education/ 
Digital Media and Education - 
http://www.soe.umich.edu/academics/
masters_programs/dme/ 
Howard Rheingold Site - http://rheingold.com/ 
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