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Minhas observações Unidade 3 – Considerações sobre a 

convergência de mídias 

 

“O jovem é o guardião da cultura”. 

Henry Jenkins1 

 
À medida que uma nova geração se desenvolve, identificamos nela 

um conjunto de comportamentos que as retrata. Os gostos e 

preferências dos jovens perpassam as lentes da tecnologia, 

influenciando-os em sua forma de se relacionar, escolher e decidir 

seu futuro. 

 

Os efeitos da web nas ruas (e vice-versa) são verificados na 

crescente manifestação coletiva mediada pela internet, onde milhares 

de pessoas se mobilizam por alguma causa.  Seja para combater a 

injustiça e a corrupção ou para pedir donativos, o indivíduo 

multiconectado, coloca tanto nas ruas quanto na web a pratica de 

protestar e denunciar organizações, governos, indivíduos que não 

demonstrem idoneidade.  

 

As redes sociais estão cada vez mais carregadas de textos 

concisos influenciadores, instantâneos e com vasto alcance, e tornou-

se comum utilizá-las para marchas, intervenções urbanas ou flash 

mobs. 

Flash Mobs são aglomerações instantâneas de 
pessoas em um local público para realizar 
determinada ação inusitada previamente 
combinada, estas se dispersando tão 
rapidamente quanto se reuniram. A expressão 
geralmente se aplica a reuniões organizadas 

                                            
1 Disponível em: http://oglobo.globo.com/megazine/henry-jenkins-jovem-o-

guardiao-da-cultura-3002904. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://oglobo.globo.com/megazine/henry-jenkins-jovem-o-guardiao-da-cultura-3002904
http://oglobo.globo.com/megazine/henry-jenkins-jovem-o-guardiao-da-cultura-3002904
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Minhas observações através de e-mails ou meios de comunicação 
social (WIKIPÉDIA, 2012, p.1)2 

 

Um exemplo do poder de intervenção foi o churrasco da “gente 

diferenciada”, realizado para protestar contra a criação da estação de 

metrô Angélica em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo.  

 

O problema, para Higienópolis, é que alguns 
moradores da região se colocaram contra a obra 
porque ela atrairia, segundo uma moradora 
entrevistada pelo jornal Folha de S.Paulo, 
“drogados, mendigos, uma gente diferenciada” 
(IG, 2010, p.1)3 

 

A convocação foi feita através de diversos canais de comunicação, 

principalmente pelo Facebook. Foram cerca de 13 mil adesões à 

causa nesta rede social, e  realizado um pagode e servido 

refrigerante popular em frente a um shopping do bairro. 

 

Além das manifestações locais, as redes sociais são palco de 

protestos através do envio massivo de mensagens para fins de 

mobilização pública, dentro de seu próprio ambiente. Um exemplo 

recente foi um dos mais fortes protestos contra um governo no 

Twitter, através do movimento #foramicarla4, que derivou na 

ocupação da Câmara Municipal de Natal (RN), forçando a instalação 

de um inquérito para investigar a prefeita.  

 

Mas quem são essas pessoas que se conectam rapidamente a 

eventos coletivos, organizam, participam e fazem com que tenham 

presença social na web?  

                                            
2 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob. Acesso em: 23 de fevereiro 

de 2012. 

3 Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+em+higi
enopolis+vira+hit+na+web/n1596947301022.html. Acesso em: 23 de fevereiro de 
2012. 
4 Maiores informações estão disponíveis em: 

http://www.vermelho.org.br/noticia/157337-1. Acesso em: 11 de junho de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
http://www.vermelho.org.br/noticia/157337-1
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Minhas observações  

Para entendermos como a força da tecnologia impacta a 

sociedade, apresentamos o perfil de três gerações desde 1946 a 

2009 (Figura 1), que acompanharam as mudanças de governo, de 

moeda, as guerras e a integração da vida real com a virtual. 

Apresentamos um resumo de suas características, fundamentadas 

em SERRANO (2010)5. 

 

 

Figura 1: Gerações X, Y e Z  

 

Fonte: Adaptado de Serrano (2010, p.1) 

 

 

 

Babyboomer (1946 - 1964): são os filhos do pós-guerra, que 

romperam padrões e lutaram pela paz. Já não conheceram o mundo 

destruído e, são mais otimistas, privilegiando os valores pessoais e a 

boa educação dos filhos. Buscam uma renda mais consolidada e um 

padrão de vida estável. Geralmente são pouco influenciados pela 
                                            

5 Disponível em: 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Geracao_Baby_Boomer.htm . Acesso 
em: 23 de fevereiro de 2012. 
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Minhas observações marca quando compram, preferindo a qualidade ao invés de 

quantidade.  São firmes e maduros nas decisões, não se influenciam 

facilmente por outras pessoas. Profissionalmente, têm relações de 

amor e ódio com seus chefes, são focados e preferem agir em 

consenso com os outros. 

 

 

Geração X (1960 - 1980): Como enfrentaram crises violentas com 

o desemprego nos anos 80, Guerra Fria e fortes mudanças políticas, 

muitos desta geração tornaram-se céticos e superprotetores. 

Revolucionaram com posturas transgressoras e totalmente opostas 

às que se viviam anteriormente. Eram os “hippies”, os descolados, 

que procuravam liberdade e a individualidade sem perder a 

convivência coletiva. Amadureceram para escolher produtos de 

qualidade, valorizam o sexo oposto e possuem menos preocupação 

em atender as cobranças familiares. Buscam por valer seus direitos. 

 

 

Geração Y (1980 - 2000): com o mundo relativamente estável, 

cresceram em uma década de valorização da infância, com internet, 

computador e educação menos conservadora que as gerações 

anteriores. Também chamados de millennials por ser a geração da 

mudança do milênio, os jovens Y já participam de um mundo 

conectado com tecnologia móvel e sem fio e, portanto, possuem 

grande capacidade de convergência digital. Sempre conectados, 

procuram informação fácil e imediata. Assim, preferem computadores, 

emails ao invés de livros ou cartas impressas. Ao invés de escrever 
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Minhas observações no caderno, digitam no editor de texto. Fazem diversas coisas ao 

mesmo tempo, mudando sempre o foco da atenção, concentrando-se 

no curto prazo. Gostam de compartilhar tudo e vivem buscando novas 

tecnologias. Consomem bastante, mas não se fidelizam as marcas. 

Sabem trabalhar em rede, lidando com as autoridades como se 

fossem um colega de turma.  Apesar de ser uma geração mais 

autocentrada, compartilha informações com milhares de pessoas. 

Profissionalmente mudam de empresa para empresa e de cargo para 

cargo, ascendendo rapidamente. Diferente dos seus pais, que 

trabalharam uma vida inteira em algum lugar onde foram crescendo 

devagar. 

 

Geração Z (1990 - 2009): Já nasceram abraçados com a internet e 

estão constantemente disponíveis através de dispositivos móveis. 

Utilizam com facilidade e ao mesmo tempo: vídeo game, TV, celular, 

equipamento de som, computador, equipamentos portáteis e não se 

prendem mais a lugar nenhum. Tratam as conexões à internet como 

se fossem o fornecimento de eletricidade ou água. Os jovens Z são 

mais intensos que a Y, querem tudo ainda mais rápido, vivem em 

função de inovações tecnológicas e preferem o mundo virtual ao real. 

Logo, sua noção de grupo é em rede. São futuros consumidores, que 

desde já influenciam na decisão de compra da família, preocupando-

se com a sustentabilidade. Não são fiéis a marcas e têm pouca 

disposição de pagar por conteúdos disponíveis na internet. 
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Minhas observações Henry Jenkins6 é um dos principais pensadores do impacto das 

novas tecnologias na nossa vida. O autor salienta que convergir é 

algo não só tecnológico, mas sociocultural, ocorrendo em interações 

entre pessoas que constroem suas vidas a partir do fluxo de mídias 

que as rodeiam. 

Por convergência refiro-me ao fluxo de 
conteúdos através de múltiplas plataformas de 
mídia, à cooperação entre múltiplas indústrias 
midiáticas e o comportamento migratório dos 
públicos dos meios de comunicação, que vão 
quase a qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam 
(JENKINS, 2006 apud BRANCO et al, 2009, p. 
63)7  

 

As plataformas tecnológicas disponíveis permitem que as pessoas 

acessem conteúdos e suas redes a qualquer momento e local, 

mudam a forma como lidam com suas preferências e com se 

entretêm. 

 

Convergência digital pode ser conceituada como os recursos e 

serviços que o indivíduo dispõe em uma só plataforma para trafegar 

com segurança e eficiência, a fim de, simplificar sua interação.  Um 

exemplo que ilustra uma tecnologia convergente é o telefone celular, 

pois reúne câmera digital, agenda pessoal, relógio, vídeo, mp3 player, 

rádio e gravador de voz em um único aparelho. Os recursos são 

variados como envio de mensagem e foto, acesso às redes sociais, 

localização georeferenciada e TV. Outros serviços que reúnem em 

um mesmo suporte, TV a cabo, telefone fixo e internet, são os 

provedores privados de canais, tais como, NET, Embratel, GVT, 

dentre outras. 

 

                                            
6 Sua biografia está disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins. 

Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
7 Disponível em: http://www.culturaderede.com.br/olharesdarede.pdf. Acesso em: 23 

de fevereiro de 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins
http://www.culturaderede.com.br/olharesdarede.pdf
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Minhas observações Belki et al (2005 apud DANTAS, 2008)8  apontam algumas 

tendências em convergência digital que já são realidade : 

- A popularização da tecnologia pessoal, equipamentos de 

entretenimento portátil, como os tocadores de MP3, computadores de 

mão, câmeras gravadoras de DVD, celulares multifuncionais e laptops de 

alta performance. 

 

- A imagem de alta definição para TV a cabo, monitores de 

computadores, projetores e telões de cristal líquido, a preços mais 

accessíveis.  

 

- Acesso à banda larga sem fio nos locais públicos como aeroportos, 

hotéis ou restaurantes, para conexão gratuita de laptops e celulares.  

 

- Implementação da internet em aviões, residências, universidades, 

hotéis, escolas de primeiro grau, lojas e shopping centers. 

 

- Adição de recursos de entretenimento e informação em carros 

digitais, tais como, TV, rádio digital, navegadores GPS integrados ao 

celular, sistemas de informação de utilidade pública, internet e um 

servidor de multimídia para controlar tudo. 

 

- Os sensores biométricos9 em computadores vestíveis10 podem 

checar nossa saúde ou até mesmo monitorar exercícios através de 

roupas inteligentes. Por exemplo, um sapato pode conter sensores em 

seu tecido e sola para acompanhar o movimento dos pés, auxiliando o 

corredor a se adaptar ao terreno. De modo geral, os sensores 

biométricos permitem abrir portas, dialogar com terminais, controlar 

                                            
8 Disponível em: http://bocc.ubi.pt/pag/dantas-edmundo-midia-electronica-novas-

midias-sustentabilidade.pdf. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
9 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Biometria. Acesso em: 23 de fevereiro 

de 2012. 
10 Feiras e outras informações estão disponíveis em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u12422.shtml. Acesso em: 23 
de fevereiro de 2012. 

http://bocc.ubi.pt/pag/dantas-edmundo-midia-electronica-novas-midias-sustentabilidade.pdf
http://bocc.ubi.pt/pag/dantas-edmundo-midia-electronica-novas-midias-sustentabilidade.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biometria
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u12422.shtml
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Minhas observações semáforos, identificar pessoas, acompanhar a entrada de visitantes, 

proteger as residências e automatizar casas e escritórios. Tanto que um 

campo de pesquisa considerando estas tecnologias foi criado e 

denomina-se domótica11, que focaliza atender as necessidades de 

comunicação, segurança e comodidade diária das pessoas em suas 

residências. Sensores detectam a presença humana para iluminar 

ambientes, detectar intrusos, controlar a temperatura corporal ao 

acionarem o ar condicionado, entre outros. 

 

- A revolução do conteúdo será voltada para o entretenimento, onde 

trabalho, educação e os meios de comunicação serão mais divertidos.  

 

 Objetivos da Unidade 1 

Ao final desta Unidade, esperamos que você seja capaz de: 

 discutir a cultura gerada pela convergência das mídias, 

quanto aos aspectos interativos, hipermidiáticos e 

hipertextuais. 

 

 Roteiro da Unidade 1 

Esta Unidade está organizada em duas Aulas: 

Aula 3.1 – Explorando as Videoconferências 

Aula 3.2 - Aplicações Híbridas: mashups 

  

                                            
11 Maiores informações estão disponíveis em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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Minhas observações Aula 3.1 – Explorando as Videoconferências 

 Objetivo da Aula 3.1 

Nesta Aula, você vai aprender a identificar a confluência entre os 

diferentes tipos de mídia e a discutir a interação do público na 

circulação midiática. 

 

Videoconferência consiste em um recurso cada vez mais utilizado 

para economizar tempo, reduzir gastos com viagens e aumentar a 

nossa produtividade. Através de programas instalados ou 

simplesmente acessados diretamente na web, é possível não 

somente tomar decisões em conjunto, mas também registrá-las, caso 

desejarmos recuperar alguma informação discutida. 

 

É um recurso convergente, pois integra comunicação em tempo 

real entre grupo de pessoas em áudio e vídeo, suportados por 

gravadores e chats eletrônicos que registram as informações e os 

arquivos que foram trocados. Além disso, é possível compartilhar 

programas de computador, apresentar slides, vídeos, desenhos e 

fazer anotações em um quadro-branco compartilhado. 

 

Um sistema de videoconferência pode ser baseado em estúdio ou 

em desktop (UNICAMP, 2012)12. A videoconferência em estúdio 

ocorre em salas especiais com vídeo e áudio de alta qualidade para 

reuniões, palestras e cursos. Existem equipamentos especiais que 

são muito utilizados pelas empresas para treinamento de um grupo 

grande de pessoas (Figura 2).  

 

 

 

 

                                            
12 Disponível em: http://www.ggte.unicamp.br/minicurso/video/texto/video.pdf 

http://www.ggte.unicamp.br/minicurso/video/texto/video.pdf
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Figura 2: Sala Especial de Videoconferência 

 

Fonte: http://ipnews.com.br 

 

Videoconferência em desktop (Figura 3) é mais simples e usa a 

internet como meio para a sua realização, em residência ou escritório, 

através de um computador pessoal. É mais barata que a 

videoconferência em estúdio e mais apropriada para o uso individual, 

ou para pequenos grupos. Entretanto há perda da qualidade na 

transmissão. 

Figura 3: Videoconferência em desktop 

 

 

http://ipnews.com.br/
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Minhas observações Dentro da perspectiva colaborativa, temos que a crescente adoção 

de tecnologias dentro de escritórios, escolas e residências, 

materializa a intenção de criar ambientes férteis de pensamento e de 

novos saberes capazes de encorajar a polinização de ideias. Uma 

delas são as chamadas reuniões eletrônicas, que advém do inglês 

“Meetingware” ou “Electronic Meeting System (EMS)”. Nunamaker13 é 

um especialista neste campo de estudo e o caracteriza como um 

sistema de apoio à decisão. O objetivo do EMS é tornar as reuniões 

mais produtivas através da tecnologia de informação que impactem o 

grupo, mudando seu comportamento para fins de eficiência e 

satisfação em suas decisões. 

Desse modo, uma videoconferência passa a ser colaborativa 

quando conjuga ferramentas para a troca de informações, construção 

da memória sobre o que foi discutido e produzido pelo grupo para fins 

de reutilização. É importante que forneça a percepção do contexto da 

reunião para todos os participantes, para que eles possam 

acompanhar o que se está sendo feito e quem o fez. 

Portanto, uma reunião colaborativa em vídeo deve ser 

acompanhada de recursos de mapeamento de discussões, como por 

exemplo, o Compendium14 (Figura 4) que fornece interface visual 

como meio de gestão das ligações entre pessoas e ideias, permitindo 

visualizar as conexões estabelecidas entra elas: 

Uma ferramenta de mapeamento hipertextual de 

conceitos, suportado por um método de 

modelagem colaborativa [...] suporta a captura e 

a conexão de ideias: visualmente em gráficos, 

por catálogos, por metadados e 

                                            
13 Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Nunamaker. Acesso em: 24 de 

fevereiro de 2012. 
14 Disponível em: http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?name=KM. Acesso 

em: 24 de fevereiro de 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Nunamaker
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?name=KM
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Minhas observações hipertextualmente por transclusão15. Em tempo 

real mapeia questões, ideias, argumentos e 

decisões em reuniões. Possui forma livre e 

modelos que direcionam discussões 

(SIERHUIS, 2006)16 

Figura 4: Reunião Eletrônica usando o Compendium 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Após testagem, identificamos que o Compendium é um software 

eficaz em termos de registro e encadeamento de ideias, oferece 

recursos de hipertextualização, reutilização de dados e 

categorização, onde podem ser criadas várias visões com base no 

registro da reunião. Identificamos também, que ela é capaz de 

produzir a memória do grupo. Entretanto, a falta de recursos de voz, 

chat e compartilhamento de tela de forma mais simplificada 

comprometeram a questão da comunicação, levando-nos a conjugar 

tecnologias de videoconferência via desktop, como o Skype e o 

                                            
15 Transclusão é quando incluímos uma parte de um documento em outro 

documento por referência 
16 Disponível em: http://goo.gl/9G4Mpj. Acesso em: 11 de junho de 2015. 

 

http://goo.gl/9G4Mpj
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Minhas observações Mikogo17 A Figura 5 apresenta as vantagens e desvantagens no uso 

do Compendium. 

 

Figura 5: Pontos Positivos e Negativos do Compendium 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Similar ao Mikogo, o Zoho18 (Figura 6) é uma ferramenta que cria, 

edita e compartilha apresentações online em tempo real. Nela é 

possível apresentar informações remotamente, conversando com os 

participantes durante a apresentação pelo chat. Sua interface é 

intuitiva e oferece vários estilos diferentes de transição para 

apresentar os slides. 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Disponível em: http://www.mikogo.com.br/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2012. 
18 Disponível em: http://www.zoho.com/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2012. 

 

http://www.mikogo.com.br/
http://www.zoho.com/
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Minhas observações Figura 6: Tela inicial do Zoho 

 

Fonte: http://www.zoho.com/. 

Em relação ao Skype19 (Figura 7), sua mais recente versão beta 

Skype 5.5 inclui recursos de rede social, onde os usuários podem 

enviar mensagem instantânea a seus amigos do Facebook através do 

Skype. Além disso, possui um novo visual, barra de ferramentas de 

controle e de chamadas.  

Figura 7: Tela inicial do Skype 

 

Fonte: http://skype.com 

 

                                            
19 Disponível em: http://skype.com/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2012. 

 

http://www.zoho.com/
http://skype.com/
http://education.skype.com/
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Minhas observações Na Educação, o sistema oferece um canal (Education Skype)20, 

onde professores poderão criar perfis com informações diversas, 

como aulas e assuntos pertinentes aos seus interesses. Logo, a 

convergência entre rede social e ferramenta de videoconferência leva 

o Skype a se tornar um meio importante para capitalizar contatos à 

distância, através da conversação de línguas estrangeiras com 

nativos, palestras virtuais, orientação de alunos pós-graduandos ou 

apoio suplementar para alunos. 

O Skype pode ser usado para fins 
pedagógicos, permite desenvolver práticas de 
pesquisa e de aprendizagem que podem ser 
consideradas alicerces de novas relações 
sociais com o saber, possibilita novas formas de 
comunicação e interatividade. A interface da 
plataforma Skype se apresenta como útil para o 
compartilhamento de conteúdos e construção de 
conhecimento coletivo. A pesquisa por 
intermédio desse instrumento privilegia 
entrevistadores e entrevistados, pela forma 
simples, mas, ao mesmo tempo científica, de 
falar com clareza cara a cara, sem a 
preocupação de seguir o rigor de normas 
gramaticais, próprio da linguagem escrita (LIRA 
et al, 2010, p.4)21 

 

Logo, com o uso do Skype, o professor e o pesquisador podem 

reorganizar e integrar saberes e experiências, favorecendo a 

aprendizagem interativa, colaborativa e a cooperação entre 

indivíduos. 

 

 

 

                                            
20 Disponível em: http://education.skype.com/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2012. 
21 Disponível em: http://dmd2.webfactional.com/media/anais/DESAFIOS-DO-

SKYPE-NA-COLETA-DE-DADOS-NA-PESQUISA-EM-EDUCACAO-ONLINE.pdf. 
Acesso em: 24 de fevereiro de 2012. 

http://education.skype.com/
http://dmd2.webfactional.com/media/anais/DESAFIOS-DO-SKYPE-NA-COLETA-DE-DADOS-NA-PESQUISA-EM-EDUCACAO-ONLINE.pdf
http://dmd2.webfactional.com/media/anais/DESAFIOS-DO-SKYPE-NA-COLETA-DE-DADOS-NA-PESQUISA-EM-EDUCACAO-ONLINE.pdf
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Minhas observações Aula 3.2 – Aplicações Híbridas: Mashups 

Nesta Aula, esperamos que você acesse os mashups e conheça 

os recursos que atualmente eles disponibilizam. 

 

Os mashups estão revolucionando o desenvolvimento na web 

porque permitem a combinação versátil de dados vindos de várias 

fontes de áudio, vídeo, imagem, texto, produzindo novos recursos 

com conteúdos associados. Este termo originalmente era usado pelos 

artistas quando misturavam duas músicas e as tocavam ao mesmo 

tempo, já os especialistas da web adotaram este conceito para 

designar a agregação de informações de duas ou mais fontes numa 

única ferramenta integrada. O Google Maps22 é um exemplo de 

mashup, pois nele é possível acessar o conteúdo do site, com 

informações complementares advindas do Flickr, Wikipédia e 

YouTube. Na Figura 7, ao procurarmos informações sobre a capital 

da Malásia, Kuala Lumpur, observamos que o Google Maps 

recomenda links de lugares na tela à esquerda (Suria KLCC, Kuala 

Lumpur Convention Centre e Aquaria KLCC). À direita, é possível 

selecionar a opção para incluir no mapa, fotos das localidades, 

mostrar o clima, conhecer os detalhes topográficos quando 

selecionada a opção “terrenos” e também observar o local através de 

câmeras, que no mapa aparecem com o símbolo de uma webcam. 

                                            
22 Disponível em: http://maps.google.com.br/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://maps.google.com.br/
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Minhas observações Figura 7. Busca no Google Map 

 

Fonte: http://maps.google.com.br 

 

 

Para construir um mashup ainda é necessário conhecer linguagens 

de programação e usar programas de interface pública (APIs) para 

acessar base de dados de serviços como Twitter ou GoogleEarth, por 

exemplo. Além disso, há poucas ferramentas diretamente na web 

(que não precisam de instalação) onde a pessoa que não domina a 

programação pode criar seu mashup. Por exemplo, O Yahoo! Pipes23 

requer que você tenha uma conta de email no Yahoo e, em inglês, 

podendo construir um filtro de informação (pipe) para receber 

informações do autor de seu blog preferido e bloquear a de outro que 

não está relacionado ao seu interesse. O Popfly 24 foi uma ferramenta 

ativa até 2009, quando a Microsoft indisponibilizou a sua utilização. O 

Quadro 1 apresenta alguns exemplos de mashups já produzidos e 

acessíveis ao público. 

                                            
23 Disponível em: http://pipes.yahoo.com/pipes/. Acesso em: 24 de fevereiro de 

2012. 
24 Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Popfly. Acesso em: 24 de 

fevereiro de 2012 

http://maps.google.com.br/
http://pipes.yahoo.com/pipes/
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Popfly
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Mashups Descrição 

Panoramio 

http://panoramio.com 

Para encontrar fotos geograficamente. 

HealthMap 

http://healthmap.org 

Mapa mundial de alertas 

epidemiológicos. 

Viewat 

http://viewat.org 

Panorâmicas de 360 º geoposicionadas. 

Wikiloc 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.d

o 

Compartilha rotas, itinerários, 

caminhadas ou passeios de bicicleta. 

Combina o uso de GPS, ao criar pontos de 

interesse. 

Woices 

http://woices.com/ 

Encontra ou grava áudios 

georreferenciados. 

Google Earth Outreach 

http://earth.google.es/outreach/index.ht

ml  

Aplicativo misto, que fornece assistência 

às ONGs para divulgarem seu trabalho. 

Cada uma dessas organizações pode visitar 

outras para conhecer seus objetivos e 

projetos. 

Track This Now 

http://www.trackthisnow.com 

Serviço de busca de notícias ao redor do 

mundo relacionadas ao termo pesquisado, e 

posiciona num mapa os dados que encontra. 

Wikicrimes 

http://www.wikicrimes.org 

Permite que os usuários indiquem em um 

mapa colaborativo, o local onde um crime 

ocorreu. 

BfreeNews 

http://bfreenews.com 

Mostra as notícias mais comentadas 

mostra novidades no Twitter e as mais 

indexadas pelo Google nas últimas 24 horas. 

 

 

 

 

 

http://panoramio.com/
http://healthmap.org/
http://viewat.org/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
http://woices.com/
http://earth.google.es/outreach/index.html
http://earth.google.es/outreach/index.html
http://www.trackthisnow.com/
http://www.wikicrimes.org/
http://bfreenews.com/
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Minhas observações Fechamento da unidade 

Quando integramos vários recursos em um mesmo suporte, 

aparelho ou plataforma, ganhamos agilidade na tomada de decisão, 

que cada dia depende mais da colaboração. Quando precisamos 

aprender ou tomar conhecimento de conceitos para resolver 

problemas, é muito importante termos ciência das possibilidades de 

interação e localização, como as videoconferências e as páginas web 

com mashups de informações. Reforçamos também as premissas 

colaborativas que devem ser apreendidas para a condução de 

reuniões eletrônicas eficientes.  

 


