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Teoria e Prática 

  Novos letramentos (Rheingold, 2012)  

 

 C-R-C-D Proposta de ensino e 

aprendizagem mediada por 

tecnologia (Schneiderman, 2003). 
 

 



Novos  letramentos (Rheingold, 2012)  

“Letramento agora significa habilidade mais 

competência social usadas de forma colaborativa”  
(K.163) 

 

Cinco Letramentos:  

Atenção 

Participação 

Colaboração 

Consumo de informação  

Inteligência na rede 



Novos  letramentos (Rheingold, 2012)  

Atenção:  letramento se refere ao uso 

consciente dos meios de comunicação. 

Para onde você está dirigindo sua 

atenção? 

Atenção/Participação/Colaboração/Consumo de 

informação/Inteligência na rede 



Novos  letramentos (Rheingold, 2012)  

Participação: Rheingold (2012, K.2465) 

acredita que a participação cria um senso 

de pertencimento e empoderamento nos 

usuários. 

 

“A participação, no entanto, é um tipo de 

poder que só funciona se você compartilhá-

lo com outras pessoas” (K.2482) e isso nos 

leva ao conceito de curadoria. 

Atenção/Participação/Colaboração/Consumo de 

informação/Inteligência na rede 



CURADORIA 

 

“Existem duas formas de conhecimento: conhecemos um 

assunto ou sabemos onde podemos encontrar informação 

sobe esse assunto”. (Samuel Johnson) 





Novos letramentos (Rheingold, 2012)  

Colaboração: é um conceito chave na proposta 

de Rheingold. Ele diz que “Colaboração é o meio 

mais significativo de ação coletiva”. 

 

Wikipedia 

 

Atenção/Participação/Colaboração/Consumo de 

informação/Inteligência na rede 



Produção colaborativa de texto  
  

Padrão esperado            Padrão dominante 



Novos letramentos (Rheingold, 2012)   

 

Consumo de informação: (“crap detection”): 

consumo critico de informação 

 

Inteligência na rede: “a internet e o celular 

transformaram a comunicação de casa para casa 

para pessoa-a-pessoa”. “A  pessoa se tornou um 

portal”. Inteligência na rede é aquele que tem 

consciência de suas redes e do poder de conseguir 

que  coisas sejam feitas.  

Atenção/Participação/Colaboração/Consumo de 

informação/Inteligência na rede 



 (Shneiderman,2003, 

K, 811)  

Estágios das 
atividades 
humanas 



Porposta de Shneiderman para o ensino   
mediado pela tecnologia  (2003) 

COLETE (Aprender com informações  

armazenadas nas bibliotecas, na web 

e em outras fontes) 

RELACIONE (consultar pares e 

professores em todos os estágios) 

CRIE (explorar, produzir e avaliar ) 

DOE (Disseminar resultados) 

                         C R C D 



http://ictbyteachers.weebly.com/frameworks.html 



https://sites.google.com/a/edtechteacher.org/sfbay-chromebook/crcd-framework 



By Samantha Penney <http://www.usi.edu/distance/bdt.htm> 



 

 

Colete 

Relacione 

Crie 

Doe 



 

 

Coletar 

Relacionar 

Criar 

Doar 

https://www.google.com.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.webcorp.org.uk/live/
http://prezi.com/
http://moodle.com/
http://www.voy.com/
http://www.facebook.com/
http://www.gliffy.com/
http://www.gimp.org/
http://www.blogger.com/
http://www.slideshare.net/
http://pinterest.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.youtube.com/
http://wordpress.com/
http://www.weebly.com/index.php?lang=pt&
http://www.openzine.com/aspx/
https://www.dropbox.com/
http://www.scoop.it/
https://twitter.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.instagram.com/
https://zoom.us/meetings
https://www.memecreator.org/
https://giphy.com/
http://www.youtube.com/
https://community.canvaslms.com/
https://www.loom.com/
https://camtasia-studio.br.softonic.com/
https://pt-br.padlet.com/
https://www.tiktok.com/pt_BR/
https://www.canva.com/pt_br/


https://bit.ly/3bENSNJ  

https://bit.ly/3bENSNJ
https://bit.ly/3bENSNJ


 
 
 
 

 

O que já existe e usamos pouco 
 

Livros animados multimídia 

 

Robôs 

 

Realidade virtual 



The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore  

by William Joyce. 
 

 

É um livro? É uma animação?  

É um jogo? É um brinquedo?  

É uma máquina fotoráfica? 

 

É uma nova forma de ler. Minha neta 

se divertia em 2012.  Ouvia a história,  repetia frases, tirava fotos 

engraçadas, brincava com o quebra-cabeça e escrevia. 

 

 

Vale a pena ver o filme: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs
https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs
https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs


 
 
 
 
Robô para ensino de Inglês foi incluído na 
Korea há 10 anos 
 
O uso de robô com telepresença foi 
uma das “50 melhores invenções de 2010” 
da Revista Time e foi  chamado de 
exterminador do trabalho 
1. usa tecnologia de reconhecimento de voz 
2. usa telepresença 
<http://www.youtube.com/watch?v=M0T6uEEpi
uQ> to see how Engkey robot wor 

 
 
 
 



https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/11/16/professor-usa-realidade-

aumentada-e-recebe-premio-paulo-freire-fui-da-periferia-e-cria-da-escola-publica-com-

orgulho.ghtml 

Realidade Aumentada 



Apesar da resistência natural às 

inovações, parece que as ferramentas 

digitais estão sendo muito usadas 

nessa época de confinamento. 

É difícil prever quais ferramentas vão 

aparecer e quais vão nos afetar. 

 

Conclusão 



http://www.freedigitalphotos.net/images/little-girl-using-mobile-phone-photo-p260652 


