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NO COMEÇO

ERA O CORPO
Imagem: http://re-des-
dai2.blogspot.com.br/2012/02/secciones.html



REDE: NÓS INTERCONECTADOS

 “Os nós podem ser dependentes por meio de outros nós se não 
tiverem ligação incidente comum”

“A rede é um esquema típico em que as transformações do conjunto 
são descritas por transformações locais” 

(Rosenthiel, 1988) 



REDE SOCIAL

• Autônomos

• Unindo ideias e recursos

• Valores e

• Interesses compartilhados

(Marteleto, 2001)

ATORES

CONEXÕES



0 SISTEMA REDE SOCIAL

ORGANIZAÇÃO:
É composta pelas interações entre os membros

ESTRUTURA

 Resultado das interações repetidas, o que possui de permanente. Pode ser 
analisada por meio do capital social e dos laços sociais

DINÂMICA

Mudanças ao longo do tempo são padrão importante para compreendê-las

(Recuero, 2005)



DINÂMICA DAS REDES

Ruptura e agregação

•quanto maior o número 

de pessoas, maior a 

quantidade de conflitos 

e a formação de 

pequenos grupos.

Comportamentos 

emergentes

•aparecimento da ordem 

no caos

•auto-organização 

•adaptação 



DINÂMICA DAS REDES

Adaptação e auto-

organização

• as mudanças ao longo 

do tempo implicam no 

aparecimento de 

novos padrões 

estruturais.

Sincronia

•ordem emergente, não 

acordada entre os pares, 

mas que aparecem das 

interações coletivas, por 

meio do surgimento de 

um determinado ritmo.



DINÂMICA DAS REDES

“Clusterização”

•Há a presença de 

conectores (indivíduos 

com mais conexões 

com outras pessoas do 

que a média do grupo).

COOPERAÇÃO, 

competição e conflito

•Processos que 

emergem das 

interações.



COMUNIDADE VIRTUAL



COMUNIDADE
VIRTUAL

Colaboração
frequente

Compromisso

Laços fortes

Intensidade nas 
relações



REDE
ONLINE

dinâmica fluida, 
aberta, móvel

Laços fracos
Colaboração pontual



dinâmica fluida, 
aberta, móvel

Laços fracos

COMUNIDADE
VIRTUAL

Colaboração
frequente

Compromisso

Laços fortes

Intensidade nas 
relações

Cooperação pontual

REDE
ONLINE

Elementos de distinção



PODE....?

 Comunidade virtual desde início?

 Comunidade virtual virar rede social?

 Uma rede social conter uma ou mais cvs?



O QUE “NÃO PODE” ?



O QUE MOTIVA VOCÊ A INTERAGIR EM REDE?



• REDE / CV DE APRENDIZAGEM

Objetivo educacional explícito: INTENCIONALIDADE 
EDUCATIVA

Educador(es): NÓ ROBUSTO

Proposta inicial de ensino-aprendizagem

Abertura para 
mudanças

Participação nas decisões



Auto-
organização

Diretividade



PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM

REDE 
OU

COMUNIDADE
?



INDICADORES DE FORMAÇÃO DE CVA

Reciprocidade (produto mais refinado da socialização/ Piaget)

Colaboração

Compromisso implícito

Informalidade

Iniciativa

Intervenção pontual do educador



SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO

“O indivíduo só pertence se, quando e 

por quanto tempo estiver, 

efetivamente, 

interessado em fazê-lo”
(Palacios, 2007, p. 79)
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