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redes que transformam 

a realidade
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O que é o 
virtual?



Potencial ainda não realizado



Algo que não é físico, apenas 
conceitual



A simulação de algo, 
como em Realidade Virtual



VIRTUAL como devir, como “vir a ser”, 
como potência, como oposto do atual, 

mas não do real



Redes 
Sociais

Definição



• Uma rede social é uma 
estrutura social composta por 
pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários 
tipos de relações, que partilham 
valores e objetivos comuns.



• Uma das características 
fundamentais na definição das 
redes é sua abertura e 
porosidade, possibilitando 
relacionamentos horizontais e 
não hierárquicos entre os 
participantes





 Hierarquia



 Hierarquia?



Hierarquia x Rede



Bolo’Bolo 

http://correcotia.com/bolobolo/

http://correcotia.com/bolobolo/
http://correcotia.com/bolobolo/


Jane Jacobs
“Cidades cheias de vida têm essa maravilhosa habilidade, inata, 
de compreender, de comunicar, de concatenar e inventar o que 
será necessário para combater suas dificuldades...Cidades ativas, 
diversificadas, intensas contêm não só as sementes de sua própria 
regeneração, como energia suficiente para irradiar soluções para 
problemas e necessidades além de seus próprios limites.”



• Redes sociais 
como impressão 
digital de uma 
comunidade, de 
uma localidade, 
da identidade de
um povo, de 
uma coletividade



Qual padrão favorece a 
cooperação e inovação?



Padrão centralizado



Padrão descentralizado



Padrão distribuído



 

Análise de Redes 

Sociais



Lichinga, Moçambique

• 142 mil habitantes

• 15 mil celulares

• 3.3 mil com contato com computador

• 1.1 mil com contato com internet



Qual foi a primeira rede 
social?



Twitter?

• 2006

• “Jesus, coitado, 
tinha apenas 12 
seguidores. E um 
ainda deu 
unfollow” 
(@OCriador)



Facebook?

• + de 550 milhões de 
usuários

• Maior rede social 
online da 
atualidade

• fevereiro de 2004



Orkut?

• Pegou no Brasil e 
na Holanda...

• janeiro de 2004



Sixdegrees?

• Oficialmente, a 
primeira...

• 1998...

• ...online

• Mas foi a primeira?



 

A primeira rede 
social



• Uma rede social é uma 
estrutura social composta por 
pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários 
tipos de relações, que partilham 
valores e objetivos comuns.



 

A primeira rede 
social



 

Compartilhamento...



 

...de valores e objetivos



 

O típico homem social



Para que serve a Internet?
Correio eletrônico

World Wide Web - pesquisa, 
navegação, páginas web, redes 
sociais online

Acesso remoto

Colaboração e troca de ideias - 
chat, redes sociais, mensagens 
instantâneas, wiki



Para que serve a Internet?
Compartilhamento de arquivos - 
FTP, download direto, p2p 
(Napster, AudioGalaxy)

Transmissão de mídia - 
streaming, feeds, podcasts, 
videocasts, webcams, 
videoconferências

Telefonia sobre IP - VOIP



A Internet é boa ou má?

O pão integral é bom ou é mau?

Uma faca, é boa ou é má?

As coisas não são inerentemente 
boas ou más, elas são aquilo 
que fazemos delas, resultam da 
forma que com ela nos 
relacionamos



E o presente?

Tudo que vimos até agora, em breve 
será considerado como a Pré-História 
da Internet. Porquê?

Graças ao USO que se fará dela!



Comprando passagens 
aéreas

Web 1.0 - você visita o site de várias companhias 
aéreas, pesquisa pelo seu destino e o preço, inclui 
seus dados e faz a compra

Web 2.0 - existe uma comunidade que indica as 
melhores empresas, melhores vôos, atendimento, 
críticas

Web 3.0 - Você pede uma passagem para Londres, 
amanhã pela manhã na classe econômica e o 
computador faz o resto para você



A Net vai às compras

Uma geladeira fazendo compras?

Assistir à uma comédia e comer comida mexicana?

"Eu quero ver um filme engraçado e depois comer em um 
bom restaurante mexicano. Quais são minhas opções?" O 
navegador Web 3.0 irá analisar sua pergunta, pesquisar a 
Internet por todas as respostas possíveis e então, organizar 
os resultados para você.

Mais: o Navegador irá aprender com seus hábitos



E depois? Além da Web 3.0

Web 3D

Realidade Virtual

Avatares 

MMORPGs (jogos virtuais para vários jogadores)

Computação distribuída e uma verdadeira AI

Televisores, roupas e alimentos terão acesso à Web



E o presente?

O que está sendo feito?



Ushaidi



A “Nevasca do Juízo Final” de Washington em 
2010



O terremoto do Haiti, em 2010



O terremoto no Chile, em 2010



http://neighborgoods.net/
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http://www.onnepank.ee/

http://www.onnepank.ee
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http://www.onnepank.ee/
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http://www.appropedia.org

http://www.appropedia.org
http://www.appropedia.org


https://protopia.at/

https://protopia.at
https://protopia.at


http://www.votolivre.org/

http://www.votolivre.org
http://www.votolivre.org


http://www.votolivre.org/
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http://www.criticarbh.com.br

http://www.criticarbh.com.br/view/
http://www.criticarbh.com.br/view/


http://www.gazetadopovo.com.br/

http://www.gazetadopovo.com.br
http://www.gazetadopovo.com.br




http://kickstarter.com

http://kickstarter.com
http://kickstarter.com






http://www.kiva.org/

http://www.kiva.org
http://www.kiva.org


http://www.kiva.org/

http://www.kiva.org
http://www.kiva.org


http://www.instructables.com/

http://www.instructables.com
http://www.instructables.com


http://www.instructables.com/

http://www.instructables.com
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http://www.congresovisible.org/

http://www.congresovisible.org
http://www.congresovisible.org


http://www.cidadedemocratica.com.br/

http://www.cidadedemocratica.com.br
http://www.cidadedemocratica.com.br


http://www.cidadedemocratica.com.br/

http://www.cidadedemocratica.com.br
http://www.cidadedemocratica.com.br


INTERNET - REDE DE 
PESSOAS

• Neutralidade da Rede

• Tecnologia Livre e Aberta

• Comunicação Democrática

• Democracia sem Povo?







Webcidadania?

• Vote na Web - 6 meses - 5 mil 
usuários - 100 mil votos

• Um paredão, na final do BBB10, 
contou com 154.878.460 votos

• DEMOCRACIA SEM PESSOAS!



A Qual Geração?

• Geração G?
• Geração Y?
• Geração Coca-Cola?

http://trendwatching.com/trends/generationg/

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geração_Y

http://trendwatching.com/trends/generationg/
http://trendwatching.com/trends/generationg/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Y
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Y


Geração RT ou
Geração Curti!



COOLMEIA, IDEIAS EM 
COOPERAÇÃO

Incubadora de Ideias Altruístas

“Seja a mudança que você quer ver no mundo”- 
Mahatma Gandhi

"Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos 
conscientes e engajados consiga mudar o mundo. Na 
verdade, essa é a única via que conseguiu produzir 
mudanças até agora." - Margaret Mead 



ENCLAVES LIVRES

“Estamos nós, que vivemos no presente, condenados a nunca 
experimentar a autonomia, nunca pisarmos, nem que seja 
por um momento sequer, num pedaço de terra governado 
apenas pela liberdade? Estamos reduzidos a sentir nostalgia 
pelo passado, ou pelo futuro? Devemos esperar até que o 
mundo inteiro esteja livre do controle político para que pelo 
menos um de nós possa afirmar que sabe o que é ser livre? 
Tanto a lógica quanto a emoção condenam tal suposição.” - 
Hakim Bey, em Zona Autônoma Temporária



O QUE SE BUSCA

Em contraposição ao Individualismo, Isolamento, Pressa, 
Sobrecarga de Trabalho, Hiperconsumo, Desconexão da 
Realidade, Competição...

A Coolmeia busca...

Cooperação, Convivialidade, Consciência + Ação, 
Liberdade, Autogestão, Autonomia, Troca.



O QUE É A COOLMEIA? 
QUEM SOMOS AFINAL?

A Coolmeia é uma rede de pessoas dedicadas à tarefa 
comum de enfrentar os grandes desafios do nosso 
tempo. 

Somos um grupo de visionários unidos pela tarefa de encontrar, 
compartilhar, discutir informações e montar em conjunto 
recomendações de iniciativas práticas a serem implementadas por 
indivíduos ou grupos de pessoas em suas casas, instituições ou 
comunidades, com o objetivo de trazer justo e verdadeiro 
benefício ao maior número de pessoas possível. 



QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS 
DE INTERAÇÃO UTILIZADAS?

O site - www.coolmeia.org

A rede - rede.coolmeia.org

http://www.coolmeia.org
http://www.coolmeia.org




EDUCAÇÃO

“Se quiseres planejar para um ano, plante cereais. Se 
quiseres planejar para trinta anos, plante árvores. Se 
quiseres planejar para cem anos, eduque o povo.” - 
Provérbio Chinês 



http://www.coolmeia.org/educacaodemocraticaelivre.html

http://www.coolmeia.org/educacaodemocraticaelivre.html
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MAPA DA EDUCAÇÃO 
DEMOCRÁTICA E LIBERTÁRIA

Caminhos Co-Inspiradores: Roteiro de como a 
Educação pode trilhar diferentes caminhos

Iniciativa feita em parceria com a Rede Românticos 
Conspiradores, idealizada por José Pacheco e Rubem 
Alves

Cartografia das experiências educacionais e pedagógicas 
democráticas e libertárias no país



http://coolmeia.org/favo/mapadaeducacao

http://coolmeia.org/favo/mapadaeducacao
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OFICINAS DE CRIAÇÃO DE 
AUTONOMIA

Acreditamos, como Raquel Stela de Sá Siebert, 
“que seja necessário criar na ação pedagógica, condições de 
liberdade para que o ser humano possa adquirir meios de 
expressão relativamente autônomos, isto é, não recuperáveis 
pelas tecnologias de poder. É preciso que se aponte para um 
processo educacional que recuse a submissão, o hábito, o 
condicionamento, a disciplina; que esteja calcado na 
solidariedade, na expressividade e na criatividade.” 



QUEM PODE PARTICIPAR DA 
COOLMEIA?

Qualquer pessoa que dentro de si tenha 
um desejo de compartilhar e cooperar para 
produzir um mundo diferente, melhor para 
todos. 



A UTOPIA

"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e 
o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 
jamais alcançarei. Para que então serve a utopia? Serve 
para isso: para que eu não deixe de caminhar".
Eduardo Galeano





MUITO OBRIGADO!

Schmuack!


