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quais palavras você usaria para 
descrever a sociedade atual?
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Sociedade em 
rede

Manuel Castells

● Baseada nas TICs
● Capitalismo informacional
● Horizontalidade
● Irrelevância estrutural
● Requalificação



Inteligência Coletiva

Pierre Lévy

● Distribuída
● Coordenada em tempo real
● Mobilização efetiva das 

competências
● A finalidade é o bem comum



3 Princípios da 
cibercultura

André Lemos

1. Liberação do polo de emissão
2. Conectividade
3. Reconfiguração midiática



Web 2.0 - up grade para a lifelong learning

Web 2.0 é um conjunto de tendências 
econômica, social e tecnológica que 
coletivamente formam as bases para a 
próxima geração da internet – mais madura, 
um meio distintivo caracterizado pela 
participação do usuário, abertura, e 
efeito de rede. (O’REILLY, 2006
b, p.4) 



Web 1.0 x web 2.0

Web 1.0 Web 2.0

conteúdo centralizado
conteúdo descentralizado

taxonomia folksonomia

rede de computadores plataforma

complexidade simplicidade



Groudswell

Groundswell é uma tendência social em que as pessoas usam 
tecnologias para obter o que desejam umas das outras, em vez 
de recorrer às empresas. Charlene Li e Josh Bernoff



O contexto sociotécnico

V    U AC
volatility uncertainty complexity ambiguity

MUNDO



educação no séc. XXI



Educação na 
cibercultura
Pierre Lévy

● Renovação do conhecimento e 
do savoir-faire

● Trabalho baseado no 
conhecimento

● Tecnologias cognitivas



Educação na cultura digital

In progress ubíqua híbrida rede



4 pilares para a educação do futuro

Aprender 
a conhecer

Aprender 
a ser

Aprender 
a conviver

Aprender 
a fazer

EDUCAÇÃO DO FUTURO (HOJE)

Jaques Delors

Educação: Um Tesouro a 
Descobrir. 1999



Conectivismo. Uma nova teoria da aprendizagem 
A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de 
ambientes nebulosos onde os elementos centrais estão 
em mudança – não inteiramente sob o controle das 
pessoas. A aprendizagem (definida como conhecimento 
acionável) pode residir fora de nós mesmos (dentro de 
uma organização ou base de dados), é focada em 
conectar conjuntos de informações especializados, e as 
conexões que nos capacitam a aprender mais são mais 
importantes que nosso estado atual de conhecimento. 
(SIEMENS, 2005) 

George Siemens



Princípios do Conectivismo
● Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões;
● Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação;
● Aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;
● A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente;
● É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua;
● A habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade 

fundamental;
● Atualização (“currency” – conhecimento acurado e em dia) é a intenção de todas as 

atividades de aprendizagem conectivistas;



lifelong learning





O que é lifelong 
learning

Toda atividade de aprendizagem realizada 
ao longo da vida, que resulta na melhoria 
de conhecimentos, know-how, 
habilidades, competências e (ou) 
qualificações por razões pessoais, sociais 
e (ou) profissionais.



Lifelong learning - exemplo
Cursos da EJUD2 , um filme, sites jurídicos, podcasts

revistas, blogs, intranet, livro



Por que lifelong learning agora?
Maior expectativa de vida

Novo cenário tecnológico

Diminuição das barreiras de acesso à informação

Mudanças da natureza do trabalho



Competências para um lifelong learner
Letramento digital

Autonomia

Curiosidade

Auto-organização

Motivação intrínseca



Crie hábito de lifelong learner

Estabeleça objetivos de 
aprendizagem específicos e 
concretos

Você não precisa de uma sala de aula 
para aprender

Aprenda durante o seu tempo de 
inatividade



Estratégias e 
Recursos



Personal Learning Environment (PLE)
Ambiente Pessoal de 
Aprendizagem

O termo ambiente de aprendizado 
pessoal (PLE) descreve as 
ferramentas, comunidades e 
serviços que constituem as 
plataformas educacionais 
individuais que os alunos usam para 
direcionar seu próprio aprendizado 
e buscar objetivos educacionais.

EDUCAUSE



Meu PLE



Curadoria de conteúdo

https://www.scoop.it/

https://www.scoop.it/


Curadoria de conteúdo

https://www.facebook.com/opensamentodepierrelevy

https://www.facebook.com/opensamentodepierrelevy


Social bookmarking

Social bookmarking é um serviço online 
que permite aos usuários adicionar, 
anotar, editar e compartilhar sites favoritos. 
O uso de tags é uma característica 
significativa dos sistemas de social 
bookmarking, permitindo que os usuários 
organizem seus favoritos e desenvolvam 
vocabulários compartilhados, conhecidos 
como folksonomias.



Questões para seleção de fontes na internet

Autoridade - Quem é o autor? Qual é o ponto de vista deles?

Objetivo - Por que a fonte foi criada? Quem é o público-alvo?

Publicação e formato - Onde foi publicado? Em que meio?

Relevância - Como isso é relevante para sua pesquisa? Qual é o 
seu escopo?

Data da publicação - Quando foi escrito? Foi atualizado?

Documentação - Eles citaram suas fontes? Quem eles citaram?



Aproveite o 
groundswell



Recomendações para se 
tornar um lifelong 
learning

1. Defina o tema que você quer 
aprender

2. Selecione suas tecnologias 
preferidas

3. Conecte-se a pessoas
4. Participe de bons grupos
5. Organize seu próprio PLE
6. Use memórias digitais/use 

recursos de folksonomia
7. Tire proveito da inteligência 

coletiva
8. Seja um curador de conteúdos
9. Melhore sua fluência digital

10. Cuidado com a sobrecarga 
cognitiva
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