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PARTE 1 - Fundamentos

 Sistemas colaborativos para uma nova 
sociedade e um novo ser humano

 Teorias e modelos de colaboração
 Ontologia de colaboração
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Capítulo 1 – Sistemas 
colaborativos para uma 
nova sociedade e um novo 
ser humano

 Revolução da internet: uma nova sociedade
 Ciberespaço: um novo espaço de vida
 Ser humano digital: uma nova configuração psíquica
 Sistemas colaborativos: ciberespaços para o trabalho 

em grupo



Meta

 Discutir as mudanças decorrentes da Revolução 
da Internet e as características da nova 
sociedade em rede e do novo ser humano 
digital que devem nortear a visão dos projetos 
de sistemas colaborativos.
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Objetivos

 Caracterizar as transformações decorrentes da 
Revolução da Internet: o ciberespaço, a nova 
sociedade em rede e o novo ser humano digital.

 Analisar sistemas colaborativos considerando as 
características da nova sociedade em rede e do 
novo ser humano digital.
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Revolução da Internet: 
uma nova sociedade

 O que o advento da Internet trouxe para a 
sociedade deste novo século?

Descontinuidade 
nos mais variados 
setores da vida em 
sociedade!!!
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Ciberespaço: um novo 
espaço de vida
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Ciberespaço: um novo 
espaço de vida

Mundo 
virtual

Mundo 
real

Décadas 
1990 - 2000

Mundo 
virtual 

Mundo real

Década >= 
2000

TICs, IoT



9

Ser humano digital: uma 
nova configuração psíquica

A nova sociedade em rede vem promovendo o 
surgimento de um novo ser humano

Homo habilis Homo erectus Homo sapiens Homo digitus
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Ser humano digital: uma 
nova configuração psíquica

Homo digitus

Estresse 
tecnológico

Excesso de 
informação

Uso abusivo 
da internet

Sexo
virtual Isolamento

Depressão
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Sistemas Colaborativos: ciberespaços 
para o trabalho em grupo

São sistemas (hardware e software) que 
apoiam e promovem o trabalho 
colaborativo (ou de grupo).

 groupware
 CSCW (Computer Supported

Cooperative Work)


