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José Paulo de Araújo (UFRJ)

Dentro e fora da escola
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Aprendizagem formal
Em contextocontexto formal:Em contextocontexto formal:

Ciências: Pedagogia x Andragogia
Papéis: professor x aluno
Planejamento: design instrucional
Documentos: currículo, programa, ementa
Ferramentas: exercícios, testes, provas
Locais: escola, universidade, trabalho

Aprendizagem informal
Malcolm Knowles (1913‐1997)Malcolm Knowles (1913 1997)
Características:

Corresponde a 70% ‐ 90% da aprendizagem em geral;
Ocorre durante a execução de atividades cotidianas ou 
profissionais;
Ocorre sem a imposição de critérios externos;
É realmente centrada no aprendizcentrada no aprendiz.
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Formal/Informal

http://www.google.com/intl/en/jobs/lifeatgoogle/

Você é o show!
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1.0 a 2.0

Web 1.0

Publicar Buscar

Web 2.0

Partilhar ColaborarPublicar Buscar Partilhar Colaborar

Onde

http://conniebensen.com/blog/2007/11/03/scobles-social-media-starfish
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Eu tuíto, tu tuítas...

Origem
2000 – projeto do programador Jack Dorsey2000 projeto do programador Jack Dorsey
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Origem
2006 – lançamento2006 lançamento

Origem
Agosto/2009 – reposicionamentoAgosto/2009 reposicionamento
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Popularização
Crescimento de 1460% de 06/2008 a 06/2009Crescimento de 1460% de 06/2008 a 06/2009
44,5 milhões de usuários

Brasil
456% de crescimento de 04/2008 a 04/2009
7 milhões de contas – maioria inativa
Usuários avançados da Web

6 % ê      65% têm entre 21 e 30 anos
80% têm perfil universitário
Maioria na região Sudeste
Uso predominante: obter informações 

Objetivo
Comunicação entre conhecidosComunicação entre conhecidos

‘O que você está fazendo?’
Outros usos foram descobertos:

Troca de informações
Marketing e Promoções
Monitoramento de opinião públicap p
Mobilização socialMobilização social
...
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Funcionamento
Envio de mensagens curtas: 140 caracteresEnvio de mensagens curtas: 140 caracteres

Limite das SMSs ou ‘torpedos’
Seguidores

Leem suas mensagens
‘eavesdropping’
‘overhearing’

Seguidos
Você lê as deles

‘eavesdropping’
‘overhearing’

Estrutura do site

nome 

mensagens enviadas

seguidos



22/10/2009

9

Estrutura do site

mensagens dos seguidos

O usuário inova
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Envio de mensagens
Web – www.twitter.com/nomedoperfilWeb www.twitter.com/nomedoperfil
Aplicativos – TweetDeck
Celular, iPhone

Recursos
Inovações incrementais pelos usuáriosInovações incrementais pelos usuários

Símbolo Função Foco Sintaxe Exemplo

@ Identificar o 
destinatário Contato @perfildest @fulano

DM Enviar mensagem 
privada Contato DM @perfildest

texto

DM @fulano 
precisamos 
conversar

RT Encaminhar mensagem Informação
@perfildest RT
@perfilautor

texto

@fulano RT 
@aplusk
@mskutcher rules

# Identificar assunto Assunto
@perfildest

texto 
#palavrachave

@fulano dê sua 
opinião sobre
#eleições
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Recursos
Inovações incrementais em usoInovações incrementais em uso

quem envia como envia @autor mensagem

Apoio à aprendizagem 
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Horizontalização
Acesso a qualquer usuárioAcesso a qualquer usuário

Amadores
Especialistas
Celebridades

Horizontalização
Acesso a especialistasAcesso a especialistas
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Filtro social
Especialistas emergentesEspecialistas emergentes

Conteúdo selecionado e avaliado

‘Favoritos’ dos seguidos

Indexação
Uso do hashtag (#)Uso do hashtag (#)

Criar metadados sobre o post
Sinalizar assunto em discussão – ‘eventos’
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Busca de informações
PesquisaPesquisa

Assuntos mais discutidos

Busca de informações
PesquisaPesquisa

http://search.twitter.com/advanced
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Armazenamento
Favoritos – criaçãoFavoritos criação

Armazenamento
Favoritos – consultaFavoritos consulta
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Aprendizagem (informal) em rede

Comunidades
Twibes – www.twibe.comTwibes www.twibe.com

Perfis agrupados por assuntos
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Conversação e Colaboração
Java, Finin, Song e Tseng (2006)Java, Finin, Song e Tseng (2006)

76 mil usuários
21%: conversação
13%: compartilhamento de informações

Honeycutt e Herring (2009)
conversação: tendência universal
potencial: criação de ambientes formais de colaboração

Aprendizagem profissional

http://www.c4lpt.co.uk/recommended/index.html
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Aprendizagem profissional
I use Twitter as a Personal Learning NetworkI use Twitter as a Personal Learning Network. I share daily gg y
information on resources and tools that I have found, and 
I select networks of people to follow that provide me with I select networks of people to follow that provide me with 
their tips, guidelines and tools that they have foundtheir tips, guidelines and tools that they have found. You 
can follow me on twitter at @mrshoward118.  Mary 
Howard
I use Twitter to share my thoughts, ideas, information I use Twitter to share my thoughts, ideas, information y g , ,y g , ,
with others and to learn or get inspired by otherswith others and to learn or get inspired by others. I love 
the way professionals use Twitter as a backchannel during 
conferences, using tags, adding depth to presentations and 
discussions. MicrobloggingMicroblogging is the informal learning tool is the informal learning tool 
for mefor me.  Jeroen Bottema

http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/twitter.html

Aprendizagem informal no Twitter
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Aprendizagem profissional
Analiso o potencial do Twitter na facilitação da p ç
aprendizagem informal com foco em desenvolvimento 
profissional.
31 depoimentos de educadores ao site do C4LPT em 2008 e 
2009 foram analisados com o Wordsmith Tools.
As análises demonstram que os educadores atribuíram 
grande valor à presença  na rede  de outros educadores e grande valor à presença, na rede, de outros educadores e 
especialistas com os quais poderiam interagir e dos quais 
obteriam informações relevantes que lhes possibilitariam 
manter‐se atualizados.

Sem limites de caracteres!
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Referência

http://www.talk2.com.br

Contato


