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PARA COMEÇAR A 
CONVERSA…



A INTERNET É UM ESPAÇO GEOGRÁFICO

  



HABITADO VIRTUALMENTE POR 85% DAS PESSOAS 
QUE VIVEM NO PLANETA TERRA



NESSE ESPAÇO GEOGRÁFICO HÁ MUITOS 
LUGARES



MAS QUE LUGARES SÃO ESSES?



CONHECEMOS ESSES LUGARES?
QUAIS CAMINHOS TOMAMOS?
COMO CAMINHAMOS?
QUEM NOS ACOMPANHA?
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DILIGÊNCIA 
DIGITAL
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“Um olhar intencionalmente 
crítico e alerta que precisa ser  
constantemente empregado 
quando  nos informamos 
através da rede e é 
acompanhado  por empatia, 
propósito e persistência.”

Tradução livre da definição do Prof. Troy 
Hicks
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6 princípios:

➔ proteção de privacidade 

➔ maximização da  atenção

➔ “furar” a bolha e desvendar  os algoritmos

➔ compreender como o conhecimento é construído

➔ ampliar a qualidade da escrita digital

➔ adotar a leitura digital
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Que lugar é esse?

Enciclopédia online criada  e editada 
por voluntários do mundo todo e  
hospedada pela Wikimedia 
Foundation

  http://bit.ly/diligenciadigital

http://bit.ly/diligenciadigital
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http://bit.ly/diligenciadigital

http://bit.ly/diligenciadigital
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Que lugar é esse?

DOC 1:    
http://bit.ly/DOC1DESCOBRINDO

DOC 2:  
http://bit.ly/DOC2CONCLUINDO

DOC 3:    
http://bit.ly/modelocitacao

http://bit.ly/DOC1DESCOBRINDO
http://bit.ly/DOC2CONCLUINDO
http://bit.ly/modelocitacao


Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Tópico a ser 
pesquisado

Data da criação 
da página

Data da edição 
mais recente

Quantas edições 
já foram feitas

Quantas 
discussões sobre 
o tópico da 
página estão 
acontecendo 

Quantas 
referências/ 
fontes externas  
estão disponíveis?

CADA PESSOA ESCOLHE UM TÓPICO PARA PESQUISAR
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O que mais chamou sua atençao ?

Qual a importância das 
informações
 que você coletou?

De que maneira essas informações 
adicionais auxiliam na 
credibilidade 
de sua pesquisa?

PENSE
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 PENSE

A partir das informações coletadas, 
você considera a wikipédia uma fonte 
confiável?

Quais seriam seus argumentos para 
defender a credibilidade dessa página 
para um professor que afirma qua você 
não pode fazer pesquisas na wikipédia?

De que maneira você incluiria as 
informações da wikipedia em seus 
textos?
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ANALISAR CRIAR

ACESSAR

AGIR REFLETIR

         Pesquisa
                               Curadoria 
Leitura

        Investigação

Cidadania

                   
                    Ativismo
   Compreensão política, 

cultural, econômica e 
social

Habilidades digitais

                          Diálogo

 Colaboração
            
                     

Responsabilidade
                   
  
 Ética

Análise de 
credibilidade
                                                                                              
                                              Criatividade        
                      
                  Escrita multimodal

LETRAMENTO 
MIDIÁTICO  E 

DIGITAL
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“O que faz a wikipédia eficiente, não 
é a tecnologia, mas a comunidade em 

torno dela”
Clay Shirky



“O que faz a wikipédia eficiente, 
não é a tecnologia, mas a 

comunidade em torno dela”
Clay Shirky
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Créditos:
- Professor Troy Hicks - Summer Institute of University of Rhode Island

Imagens:

Koyaanisqatsi 

Blade Runner

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-33233/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner

