
cultura digital

São Paulo, 10 de novembro de 2015

Bianca Santana
biancasantana@gmail.com

formação de leitores e



Depois das tecnologias 
digitais, as pessoas 
lêem menos.
você concorda com a 
provocação?



Com o avanço do 
digital, o livro impresso 
vai acabar.

você concorda com a 
provocação?





“ “
Cultura digital é um conceito novo. Parte da 

idéia de que a revolução das tecnologias 
digitais é, em essência, cultural. O que 
está implicado aqui é que o uso de tecnologia digital muda 

os comportamentos (...) 

Gilberto Gil, 2004, 
em uma aula magna na 
USP



“
“

(...) O uso pleno da Internet e do software livre cria 

fantásticas possibilidades de democratizar 

os acessos à informação e ao 
conhecimento, maximizar os potenciais dos bens e 
serviços culturais, amplificar os valores que formam o 
nosso repertório comum e, portanto, a nossa cultura, e 

potencializar também a produção 
cultural, criando inclusive novas formas de arte."

Gilberto Gil, 2004, em uma aula magna na USP



Leis fundadoras da cibercultura 

1. libertação do pólo da emissão;

2. conexão em rede;

3. reconfiguração de formatos 
midiáticos e práticas sociais .

(Andŕe Lemos)



Arquiteturas de Rede (diagramas de Paul Baran)



Re-mixagem
princípio que rege a cibercultura

“Conjunto de práticas sociais e 
comunicacionais de combinações, colagens, 
cut-up de informação a partir das tecnologias 
digitais”

(Andŕe Lemos)



Re-mixagem: princípio que rege a cibercultura



Re-mixagem: princípio que rege a cibercultura





“Meu objetivo aqui é documentar, e 
não criticar, perspectivas 

conflitantes sobre a transformação 
das mídias” (p. 40)







Convergência 

Nao é um fenômeno apenas tecnológico, 
mas um fenômeno também, e essencialmente, cultural.



Cultura Participativa

Em vez de produtores e consumidores em papéis 
separados, “participantes INTERAGINDO de acordo com 
um conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo”.

http://farm9.staticflickr.
com/8067/8257278626_0876f8504b_z.jpg



Inteligência Coletiva

“Nenhum de nós pode saber 
tudo; cada um de nós sabe 
alguma coisa; e podemos juntar 
as peças, se associarmos nosso 
recursos e unirmos nossas 
habilidades.”



“No futuro próximo, 
a convergência será 

uma espécie de 
gambiarra - em vez 

de um sistema 
completamente 

integrado” (p. 45)

http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Jugaad.jpg/800px-Jugaad.
jpg



“A convergência, como podemos ver, é tanto um 
processo corporativo, de cima pra baixo, quanto um 

processo de consumidor, de baixo para cima. A 
convergência corporativa COEXISTE com a 

convergência alternativa.” (p. 46)



““

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/roger-chartier-livros-resistirao-tecnologias-digitais-610077.shtml


““

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/roger-chartier-livros-resistirao-tecnologias-digitais-610077.shtml
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Conhecimento 
é bem comum.
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autor(a)?
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Condições







Recursos Educacionais Abertos/ 
Acesso Aberto
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http://quandomedescobrinegra.net/




http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002274/227436E.pdf


http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002274/227436E.pdf
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