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 2º Encontro Técnico do Sistema 

Integrado de Formação de Magistrados 

do Trabalho   

(SIFMT) - 18/outubro/2011  

 

Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho  

(ENAMAT) 



Interação e comunicação mediada por tecnologias, à luz 
de proposta pedagógica e prática docente, discente 

hipertextual com apoio institucional – cenário desejável 





  
Aspectos do cenário tecnológico e social: 

___________________________________ 

   - acelerada difusão de tecnologias sociais e 
móveis em ambientes digitais; 

   - portabilidade dos aparatos tecnológicos; 

  -  nomadismo dos trabalhadores e estudantes; 

 -  alterações de forma e rapidez na circulação de 
informação e  na comunicação, no envio e 
recepção de informações sobre o que se 
realiza e conhece; 

   -  alterações nos modos usados pelas pessoas 
se comunicarem, interagirem, trabalharem e 
aprenderem; 

  -  possibilidades de aprendizagens informais 
ubíquas e 



  
Cenário tecnológico e social: 

 

- nova cultura “emergente” envolve os 

jovens na criação e compartilhamento de 

conteúdo; 

• busca de popularidade e prestígio no 

sentido afetivo, de contatos que possam 

ser úteis para promoção pessoal e/ou de 

determinados produtos e serviços; 

 

    



Algumas concepções norteadoras 

do que se propõe neste Módulo: 



blogdealgo.blogs.sapo.pt/arquivo/agua1.jpg  - para divulgação, apenas 

Desafios de aprender e atuar em rede 



Não apenas a escrita, a leitura, a 

audição, o tato, o gesto, a visão 

estão sendo cada vez mais 

capturadas pelos avanços das 

tecnologias da informação e da 

comunicação…  



mas também as capacidades de criação, 

imaginação, aprendizagem, diálogo, 

interatividade, construção colaborativa de 

conhecimentos, em rede.  



Decidir sobre quais 

meios e suportes 

tecnológicos são 

imprescindíveis e 

possibilitam 

enfoques diferentes e 

multirreferenciados 

na aprendizagem e na 

ação. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img.quebarato.com.br/photos/big/F/9/591F9_1.jpg&imgrefurl=http://www.quebarato.com.br/classificados/vision-tecnologia-e-informatica-assessoria-e-consultoria-de-info__365049.html&h=291&w=391&sz=15&hl=pt-BR&start=37&tbnid=c2p6an381vmjBM:&tbnh=92&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dtecnologia%26start%3D36%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN


Habilidade de

buscar

informações

Habilidade de

assimilar e

reter

informação

Habilidade

organizativa

Habilidade

inventiva e

criativa

Habilidade

analítica e

sintética

Habilidade de

tomar decisões

Habilidade de

comunicação

Habilidades

sociais

Habilidades

metacognitivas

Muitas habilidades  são necessárias: 

Fonte: Coll, 1996 



Múltiplos 

 são  

e  

podem 

ser   

os 
enfoques 

[ imagem de autor desconhecido, apenas para divulgação ] 



Vale experimentar sempre.... 
[ imagens de autor desconhecido, apenas para divulgação ] 
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• A situação de aprendizagem 

evidencia aspectos de 

movimento, de um continuum 

de experiências e… 



de uma articulação entre ação-

reflexão e reflexão sobre a 

ação, entre o conhecimento 

contextualizado e 

descontextualizado, que se 

expressam de forma recursiva.  

 



E nossas 

propostas 

formativas, 

nossas 

instituições 

educativas 

também 

evoluem... 
Fig. Adaptada de   Ferreira, W. Planejamento Sim e Não, 1972. 





Balançar as certezas pode ser 
muito salutar...... 

Fig. Adaptada de   Ferreira, W. Planejamento Sim e Não, 1972. 



Para refletir e agir, se 
concordar: 



 Não sei... se a vida é 
curta  

ou longa demais pra nós,  
Mas sei que nada do que 

vivemos  
tem sentido, se não 

tocamos o coração das 
pessoas.  

Muitas vezes basta ser:  
Colo que acolhe,  

Braço que envolve,  
Palavra que conforta,  
Silêncio que respeita,  
Alegria que contagia,  

Não Sei,  por Cora Coralina 
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Lágrima que corre,  

Olhar que acaricia,  

Desejo que sacia,  

Amor que promove.  

E isso não é coisa de 

outro mundo,  

é o que dá sentido à 

vida.  

É o que faz com que 

ela  

não seja nem curta,  

nem longa demais,  

Mas que seja intensa,  

verdadeira, pura...  

Enquanto durar! 

[ imagem de autor desconhecido, apenas para divulgação ] 

Não Sei,  por Cora Coralina - continuação... 



Queremos 
realizá-lo? 

Queremos atuar 
em rede 

cooperativa? 

Queremos 
aperfeiçoar 

juntos, materiais 
e procedimentos 

de ensino e 
aprendizagem? Fig. Adaptada de   Ferreira, W. Planejamento Sim e Não, 1972. 

Conseguiremos??? 



  

 

• Redes de aprendizagem (Learning Networks) são 
redes sociais em linha mediante as quais os 
participantes compartilham informação e  
colaboram para criar conhecimento.  

 

• Enriquecem a experiência de aprendizagem em 
qualquer contexto de aprendizagem, seja de 
educação formal (escolas ou universidades) ou 
educação não formal (formação profissional).  

 

• O conceito de aprendizagem em rede suscita o 
interesse de diferentes atores do âmbito 
educativo, ainda existem muitos 
questionamentos sobre como se deve planejá-la 
para facilitar adequadamente a educação e a 
formação. 

•     



•  Intercambiar experiências e conhecimento com 

outros; 

• Trabalhar em cooperação em projetos [inovação, 

pesquisa, trabalhos]; 

• Criar grupos de trabalho, comunidades, debates e 

outros tipos de eventos; 

• Oferecer e receber apoio de outros usuários e/ou 

apoiar outros participantes da rede de 

aprendizagem [dúvidas, observações]; 

•  Avaliar a si mesmos e a outros, buscando 

estratégias de aprendizagem, criar e elaborar 

perfís de competências e saberes. 



Assim, os serviços de apoio têm a ver com as 

necessidades de aprendizagem dos participantes, 

suas competências e seu comportamento 

coletivo e o tamanho do grupo – ao se apoiar e 

ensinar mutuamente, temos o o fenômeno da 

aprendizagem recíproca em comunidades de 4 a 5 

pessoas, também chamadas de  "comunidades 

efêmeras ad hoc": 

 

 Elas têm relação com uma questão concreta 

 Sua atividade termina com a solução do 

problema 

 Os vínculos são frágeis 

 O enfoque centrado nos participantes não 

abarcar somente a utilização de estratégias e 

ferramentas, mas todo o contexto em que se dá 

a aprendizagem 



Objetivos de constituição e funcionamento das 

redes de aprendizagem influem sobre sua gestão 

[complexidade e atualidade] e na organização do 

processo de aprendizagem [formal, informal, não 

formal]. 

 
•Dimensões de gestão e controle: 

 

  de baixo para cima  os participantes se organizam 

                                              para aprender por si sós; 

   

 de cima para baixo:  enfoques institucionais/  

                                    corporativos. 

 

 posição inicial dos participantes: se já se conhecem  

                                            - vínculos comunitários + sólidos 



•  Sistema de perfís: os 

participantes podem criar e 

gestionar sua presença 

mediante um perfil e um 

sistema de contatos, com 

convenções e limites 

 

• Funções p/ colaborar e 

compartilhar: comunicação 

via e-mail, fórum de 

discussão, bate-papo (chat), 

marcadores ou etiquetas de 

relevância, prioridade, 

anotações etc. 



   pode haver trilhas de 

aprendizagem, em função de 

interesses e necessidades 

dos participantes, como 

perguntar e obter respostas 

dos demais que ajudam a 

solucionar dúvidas e 

problemas; 

 

  pode haver elaboração 

cooperativa de respostas ás 

perguntas, estudo de um 

tema, sistematização de 

idéias, planejamento de 

atividades [wiki] 

Educar as 

pessoas para 

a sociedade 

do 

conhecimento 

requer 

enfoque 

diferente ao 

que estamos 

acostumados 



As mudanças estão por ai, 

sendo gestadas e produzindo-

se de forma evidente - o que a 

internet logra é acelerar essas 

mudanças, facilitá-las,  

gerar novas formas de 

comunicação e difusão  

de idéias. Essa dinâmica 

provoca e gera uma mudança 

real na sociedade, nas  

instituições e nas relações 

interpessoais, na mentalidade - 

é  sociocultural, tecnológica e 

pedagógica. 

A rede invade a 

sociedade e a torna mais 

aberta.  O fenômeno das 

redes sociais está 

mudando as formas de 

comunicação e a 

maneira de valorar o 

presente. 

Não são as tecnologias 

que por si só produzem  

mudanças na sociedade 

em geral ou numa 

instituição ou 

universidade em 

particular. 

 



Princípios: 
 

 conhecer o perfil atual dos participantes;  

 conceber ambiente de aprendizagem 

enriquecido, que integre o uso das TICs;  

 centrar o foco nas atividades de 

aprendizagem; 

 evitar confundir informação e aprendizagem; 

 realizar processos híbridos na ação educativa,  

     num continuum de comunicação entre os 

sujeitos participantes 



  

Discurso como conjunto de enunciados 

nos quais os saberes se organizam,  

em uma  determinada época, como épisteme.  

É ela, a épisteme, que define em cada cultura as 

 condições e possibilidades de qualquer  conhecimento 

(FOUCAULT, 2005).   

 

Discursos = práticas que formam, sistematicamente, os 

objetos de que falam    estes são constituídos de  

                                          enunciados e relações que põem os  

                                          discursos em funcionamento  

 

- é preciso dar conta de sua especificidade como algo que 

irrompeu num certo tempo-lugar e espaço, no feixe 

complexo de relações que funcionam como regras, a 

chamada formação discursiva. 



Que estrutura 

discursiva está 

sendo possível 

para seu 

estabelecimento 

e, hoje, como se 

estabelece sua 

consolidação? 

formação discursiva 

A aprendizagem é processo 

pessoal, que se realiza num 

sistema relacional.  Não se 

pode entender a formação 

unicamente a partir de 

perspectiva de transmissão de 

conhecimento bidirecional do 

professor ao aprendiz. Ele está 

difundido pela rede web e o 

estudante de hoje conhece bem 

a dinâmica da rede internet, 

tem sua própria conexão social, 

tem sua identidade na rede, 

dispõe de sistemas pessoais e 

profissionais de busca, acesso 

e troca de informações.  



Conhecer não é o mesmo que aprender. Estar 

conectado ou participando en redes sociales não 

significa, necessariamente, estar aprendendo. 
 

 

O grande desafio atual está na hibridação da 

organização e metodologias de ensino e 

aprendizagem.  
 

 

Hibridar é integrar, relacionar a docência 

convencional com a docência por meio da 

internet.  
 

 

 Não se trata simplesmente de complementar o 

ensino tradicional dando acesso à informação 

disponível na rede, mas também planificar desde 

o início o processo educativo de forma integrada. 



Quem ensina tem um papel determinante 

nesse processo, pela concepção da 

arquitetura, do ambiente em que as 

interações e a interatividade combinada com 

os meios se realizam. 

Isso vai além de horas presenciais de aula. 

todos continuam conectado muito além dos 

horários de aula.  

O êxito tem a ver com a capacidade de 

adquirir competências necessárias para a 

realidad atual, em que se lida com sujeitos 

ativos nas redes sociais  e na propria 

sociedade rede. 



  Redes sociais: 

 

 

• Boyd e Ellison (2007): costumam se 

estruturar entre pessoas que já têm 

vínculos (familiares, amigos, conhecidos). 

Assim, o que torna essas redes únicas 

não é o fato de possibilitarem o encontro 

de estranhos, mas de articularem e 

tornarem visíveis suas redes sociais 

existentes.  



blogdealgo.blogs.sapo.pt/arquivo/agua1.jpg  - para divulgação, apenas 

Desafios de aprender e atuar em rede 



•Dwyer et al. (2007) -
propósitos de estruturação 
dessas redes:  

•manter vínculos;  

•manter os amigos 
informados de aspectos 
diversos de sua vida;  

•estar informado acerca das 
atividades dos amigos;  

•compartilhar fotos; 
apresentar uma vasta rede 
de relações;  

•criar uma imagem 
idealizada. 



  
Redes sociais como serviços baseados 

na web, possibilitam:  
 

• criar no sistema, de forma pública ou 

com restrições de acesso, um conjunto 

de informações que a descrevem; 

• articular uma lista de usuários com 

quem deseja estar conectada;  
 

• ver e aproveitar as listas de relações 

de outras pessoas do sistema; 

 



Estamos somente no início de um 

processo de transformação nas 

metodologias de ensino e 

aprendizagem que embora benéfico, 

também é complexo e afeta as 

pessoas e as instituições en geral.  
 

Como qualquer processo de mudança, 

as novas possibilidades de mediação 

tecnológica e pedagógica proporcionada 

pelas TIC requer reflexão, estudo, 

análise, pesquisa 



Blog - Ferramenta que nos permite publicar 

conteúdos na Internet.  

Sua difusão e popularidade advém de: 

 Não demandar, para sua criação e utilização, 

conhecimentos especializados em 

informática. 

Ser gratuita.  

Permitir ter uma página pessoal na Internet; 

Ser possível editá-la com facilidade; 

Facilmente atualizável quanto a mensagens e 

linguagens de comunicação [sonora, 

audiovisual, visual] 

Favorece interatividade com leitores 

[comentários] 



 Blogs têm sido amplamente 

empregados na condição de diários 

digitais, na publicação [posts] 

de notícias e de outros gêneros 

textuais.  

 
 

 Blogs e Fotologs (diários de 

fotos na web) permitem a qualquer 

pessoa que se prontifique a mergulhar 

nos recursos de comunicação e 

informação oferecidos  

pela Internet, tornar-se um(a) autor(a). 



Os blogs são 

sistemas de 

publicação na web. A 

palavra tem sua 

origem da 

abreviação 

de weblog: web (teia, 

designa o ambiente 

de páginas de 

hipertexto na 

Internet) e log 

(diário) 

– diário na Web. 

O que motivaria 

uma pessoa a 

compartilhar a 

intimidade 

abertamente a 

desconhecidos?  

E na Internet! 

Logo de saída 

para o mundo 

todo! 



É clara a função do registro em um blog como 

uma forma de memória externa, que auxilia o 

autor a refletir sobre sua própria vida, a 

repensar-se e a melhor compreender-se.  

Mas, e por que o desejo de publicação?  

 

Hipótese: sensação de imortalidade. 

 Historicamente, a escrita se estruturou como 

uma possibilidade de registro de 

informações para as novas gerações, ou seja, 

uma forma de deixar um legado, de não ser  

esquecido.  

 Ao publicar textos na Internet, qualquer 

pessoa pode vivenciar a experiência de fama 

e “imortalização”. 



Paulo Freire: só é alfabetizado 

aquele que é capaz de escrever a sua 

própria história:  

 

“Talvez seja este o sentido mais 

exato da alfabetização: aprender a 

escrever a sua vida como autor e como 

testemunha da história, isto é, 

biografar-se, existencializar-se, 

historicizar-se.”  
(FREIRE; GUIMARÃES,1987, p. 10). 



Por que esta ênfase na escrita?  

 

 Porque a compreensão e o domínio 

de uma linguagem não se adquirem 

apenas com as atividades de leitura, são 

necessárias também as de expressão, 

fala e autoria.  

 

 O nível de consciência que se atinge 

quando se está realizando uma atividade 

criativa é muito maior do que quando 

estamos apenas numa atitude receptiva.  

 







 

• “Isso implica, como premissa, em não 

colocar os meios acima dos fins. 

Essa é uma postura necessariamente 

crítica, que não significa, todavia,  

encarar as tecnologias com receio ou 

distanciamento.” (FE/UnB, 2000).  



Post: Do verbo “to post” em  inglês: ato de publicar uma 

Informação: 

 

- nos Blogs, o post é um registro de informação.  

- é uma espécie  de artigo – independente do tamanho que 

tenha – e que  pode conter não só texto, mas também imagem, 

áudio e vídeo. 

- Normalmente, um post possui um conjunto mínimo de 

informações: 

• Título (title): o título do post;  

• Corpo (body): é o conteúdo propriamente dito; 

• Data (date): é a data (e horário) em que o post foi 

publicado; 

• Tags: são palavras ou  expressões que ajudam a 

identificar o assunto tratado no  texto; 

• Link Permanente (permalink):  é uma URL que dá 

acesso direto àquele post e que dificilmente se altera 

 

Fonte: BLOGBLOGS. O que são os posts?  

<http://blogblogs.com.br/ajuda/faq/oque-sao-os-posts>.  

 



Estudiantes 

Profesores 

Cambio 
Significativo 

= 

Cambio 
Metodológico 

Adquisición de 

competencias 

para la vida 

Familiarizados 

con la Web 2.0 

Deben adaptarse a 

sus “nuevos” 

estudiantes 



Competencias 

Estilos de aprendizaje  



ADQUIRIR Y LUEGO TRANSMITIR CON LA ACCIÓN PRÁCTICA 

ENTRENAMIENTO, Y NO COMO UNA SIMPLE ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIAS 

TRANSFERIR A SUS ESTUDIANTES  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RETO 

FORMAR A LOS PROFESORES  NUEVAS METODOLOGÍAS 



RECURSOS PROPIOS:  incorporados 
(conocimientos, saber hacer, 
cualidades personales, 
experiencia,…) 

REDES DE 
RECURSOS/CONOCIMIENTOS: 

 de su entorno (redes 
profesionales, redes 

documentales, bancos de 
datos,…)            COMPETENCIA  

         “CONOCIMIENTO COMBINATORIO”  

El individuo constructor de sus competencias 

(Boterf) 



1. Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje 

2. Gestionar la progresión de los 
aprendizajes 

3. Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación 

4. Implicar a los alumnos en sus 
aprendizajes y en su trabajo 

5. Trabajar en equipo 





CICLO DE 

APRENDIZAJE 

El hombre alcanza el 

conocimiento por 

medio de un 

aprendizaje en cuatro 

fases de una forma 



1 Capta 
información 

2 Procesa 
3 Estructura 

conocimientos 
anteriores 

4 Implementa 



• Cada 
persona 

• Diferente 

Facilidad de 
aprender 

• Preferencia 

Facilidad c/u 
fases • Proceso 

para  

• llegar 

Conocimiento 



•Este proceso cíclico =  

Estilos de Aprendizaje. 

•Cada una de estas fases, y 

Cada uno de estos Estilos, 

por igual,  

•Tiene una importancia 

definitiva en la adquisición 

del conocimiento.  



•para desarrollar las estrategias 

necesarias  

•poder seguir la secuencia del 

pensamiento lógico-científico 

Cada una de 
las fases 

Cada uno de 
los estilos 

Competencias  
transversales 



Leandro Codarin / e-learning Blog sobre formación y TIC 

Una red social no necesita decenas de millones de usuarios para 

funcionar, “sólo” un núcleo fuerte de usuarios que la mantengan viva. 
http://www.reaprendermarketing.com/2011/10/cambios-en-redes-sociales-para-2012.html  

@TristanElosegui - Espanha 
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Un Blog ..¿Por qué?  
Reaprender en Marketing a través de nuestro Blog 
a Importancia de tener un Blog 

La mayoría de las empresas están muy concienciadas en que tener un sitio 

web es importante, con toda la información de sus productos o servicios 

expuestos mundialmente, sin embargo no son tantas las que creen que tener 

un blog corporativo sea tan necesario. 

  

        Un blog corporativo es un medio de Interacción Digital  

                                 que se usa en las empresas para promover y comunicar  

                                 ideas a fin de conseguir objetivos corporativos.  

  

Algunos de los beneficios para las empresas de crear un Blog son los siguientes : 

  

•Se obtiene feedback (retroalimentación) 

•Se humaniza la empresa 

•Mejora la comunicación tanto externa (consumidor) como interna 

•Permitir manejar mejor probables crisis 

•Genera transparencia 

•Genera contenido continuo que atrae tráfico a su sitio 

•Genera marca en Internet 

•Gana credibilidad 

 
  http://www.reaprendermarketing.com/p/un-blog-por-que.html 

http://4.bp.blogspot.com/-EeoT8cTK7_8/TdAihknqywI/AAAAAAAAALA/ZyS417Y1Kqk/s1600/blog.jpg


REGLAS PARA QUE UN BLOG FUNCIONE  
Reaprender Marketing conociéndo las reglas para que un Blog funcione: 

 

Atraer visitantes a nuestro blog y nutrirlo de comentarios es el sueño de todo aquel que posee un blog. 

Conseguirlo es cuestión de tiempo y de seguir ciertas reglas básicas. 

A continuación descubriremos siete reglas de oro que los especialistas de marketing digital de 

bigmouthmedia y LBi compartieron con los asistentes a la sesión sobre blogging que organizaron dentro del 

programa oficial de la Social Media Week, que recientemente fue celebrado en Glasgow. 

1. Conoce a tu audiencia. Es necesario saber quién es la persona que visita tu blog y quién lee tus posts 

pues de esta forma será más fácil crear contenidos que les puedan ‘enganchar’. 

2. Crea contenido interesante. Una buena idea es comentar noticias, tendencias o temas de rabiosa 

actualidad así como acabar los posts con una pregunta que busque la participación del lector. 

3. Apuesta por la sencillez. Evita abarrotar los posts con miles de enlaces y con contenido más propio 

para investigadores que para internautas que buscan en los blogs contenidos prácticos. 

4. Cuida el contenido pero también la forma. No se trata sólo de lo que escribes sino también de cómo lo 

presentas. Utiliza todos los recursos a tu alcance: negritas, numeraciones, viñetas, etc. 

5. Un buen jugador de mus siempre “guarda un as bajo la manga”. No muestres todas tus cartas a la 

primera de cambio. Basta con publicar un post con un título, un resumen y una imagen que ‘despierten’ la 

curiosidad del visitante. Es importante crear expectación con el fin de que los visitantes hagan click si 

quieren más. 

6. La constancia es clave. Es conveniente ser constante y nutrir de contenido a tu blog de forma habitual. 

Esta es la única manera de que te garantices, primero que los motores de búsqueda te contemplen en los 

rastreos de búsquedas actualizadas ganando posiciones en los ranking SEO; y segundo, de mantener el 

interés de tu lector incrementando los retweets y las actualizaciones en los medios sociales. 

7. Haz que compartir sea fácil. Incorporar botones de Facebook, Google+ o Twitter es una manera sencilla 

de que tus lectores compartan el posts con sus círculos sociales y de utilizar los medios sociales para 

‘promocionar’ tus posts. 

  Vía: PuroMarketing  http://www.reaprendermarketing.com/search/label/BLOG 

http://www.reaprendermarketing.com/2011/10/reglas-para-que-un-blog-funciones.html
http://www.puromarketing.com/10/11074/reglas-para-blog-funcione.html


 

¿ QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE TWITTER ?  

 

Twitter es una herramienta que cuando entras por primera vez 

y te registras puede parecerte inútil. A mi me pasó. Tienes que 

expresar lo que piensas en 140 caracteres. 

 

Twitter en la actualidad tiene160 millones de usuarios aprox. y 

Facebook 650 millones. Con esto queda dicho que el uso de 

Twitter es minoritario comparándolo con Facebook. 

 

Yo no puede decir que Twitter sea mejor que Facebook, 

simplemente es diferente. 

Para qué sirve Twitter ? 

 

Esa es una gran pregunta que sus creadores dejaron sin 

respuesta..  

http://reaprendiendo2011.blogspot.com/2011/02/que-es-twiiter-y-para-que-sirve.html


Para qué sirve Twitter ? 

Esa es una gran pregunta que sus creadores dejaron sin 

respuesta.. Twitter no tiene UN SOLO USO, tiene tantos 

como usuarios, depende de lo que cada uno quiera. Cada 

usuario la usa como quiere y para lo que quiere. 

 

Twitter permite mandar mensajes cortos (140 caracteres) para 

que sean vistos por aquellas personas que quieran seguirnos y 

leernos. Así de simple. 

 

Qué es lo que hace interesante a Twitter? 

La brevedad de sus mensajes obliga a que sean concretos. 

 

Es unidireccional. Puedes seguir a cualquier persona, 

independientemente de que esa persona no te siga a ti. No es 

solo para enterarte de lo que le pasa a tus amigos, te permite 

observar y enterarte de lo que opina todo el mundo, aunque 

no te sigan. 



Tiene la opción de “Retweet” o RT que es repetir exactamente lo que dice 

otro y que encontraste interesante. Ese es el poder de Twitter.A la mayoría de 

los tuiteros no nos siguen demasiada gente, a no ser que seas un famoso. 

Pongamos un ejemplo: Supongamos que tienes 100 seguidores, y envías un 

tuit, es probable que varios de tus seguidores, que también tienen 100 

seguidores (supongamos 5) te hagan RT, esto lleva tu mensaje de 100 a 600 y 

si de esos 500 extras 5 hacen RT te lleva a 3.000 personas que pueden llegar 

a ver lo que escribiste en el tuit.  

 

Twittter tiene un campo de búsqueda que es ideal para saber lo que está 

pasando en tiempo real. Es posible enterarse antes de  cualquier noticia que 

por cualquier otra vía. 

 

Aun no siendo ideal para ello, Twitter también se presta a la conversación. Si 

alguien escribió algo y quieres responderle, basta con que empieces el tuit 

con @nombreusuario y ese tuit, aunque es público y lo ve todo el mundo, lo 

conviertes en una respuesta. 

 

También hay Mensajes Directos (DM) que sólo pueden ser vistos por la 

persona a la que se los envías.  Esto es básicamente twitter.  




