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apresentação preparada 
com Mint 18 e Libre.Office 

5.1. Fontes: série 
Liberantion e De Todo o 

Tipo – Oi Kabum SSA
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11 Desenvolvimento Desenvolvimento 
CientíficoCientífico

ComputaçãoComputação

Altair 8800

www.computer-history.info
IBM 704



  

  Nasce a interneta internet

Tim Bernes-Lee

Theodoro Nelson

Norbert Wiener

Grace Hopper

Ada Lovelace

Alan Turing

Vint Cerf
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os pioneirosos pioneiros



  

  Nasce a interneta internet

Tim Bernes-Lee

Theodoro Nelson

Norbert Wiener

Grace Hopper

Ada Lovelace

Alan Turing

Vint Cerf

Não patentearam as Não patentearam as 
criações!criações!

simplesmente as simplesmente as 
liberaram para que o liberaram para que o 

mundo pudesse mundo pudesse 
utilizá-las e utilizá-las e 

aperfeiçoá-las.aperfeiçoá-las.
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os pioneirosos pioneiros



  

Bulletin Board System Bulletin Board System BBSBBS
19781978

imagens: wikipedia

colaboraçãocolaboração

Os programadores Ward Christensen e Randy Suess criam 
Computer Bulletin Board System (CBBS), em Chicago/EUA. 

(Howard Rheingold, 1994)

RE
DE

RE
DE

Imagem: shfpucsp

Fonte: http://bit.ly/2t821N5
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https://shfpucsp.wordpress.com/


  

  Nasce a interneta internet
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Crescimento da internetCrescimento da internet

Arquitetura aberta, descentralizada, distribuída Arquitetura aberta, descentralizada, distribuída 
e multidirecional em sua interatividadee multidirecional em sua interatividade

Protocolos abertos, distribuírem-se livremente Protocolos abertos, distribuírem-se livremente 
e serem susceptíveis de alteraçõese serem susceptíveis de alterações

As instituições parceiras deve ser As instituições parceiras deve ser 
transparentes e cooperaremtransparentes e cooperarem

1

2

3
p. 47
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Imagens: TechTudo, CenaZero, Apple, ti.com, Artesky, Wikipedia    

Conectar O Conectar O 
DIFERENTEDIFERENTE



  

Diário do Pará Newspaper. 1.4.07 
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Conectar O Conectar O 
DIFERENTEDIFERENTE

Imagens: TheGuardian, Trip, Rafael Chaves, 
https://www.flickr.com/photos/36177169@N02/ 



  

o mundo está mudando...o mundo está mudando...
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CPB5 - 2012CPB5 - 2012



  

o mundo está mudando...o mundo está mudando...
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HOJE – O Globo pag. 27HOJE – O Globo pag. 27



  

EE a escola também... a escola também...
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Uma imagem de velocidade…. Horizontal...

!
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Os hackersOs hackers



  

Ciência & TecnologiaCiência & Tecnologia

CulturaCultura

EducaçãoEducação
......

e muitos outros...

Você é o que compartilhaVocê é o que compartilha
SaúdeSaúde
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participaçãoparticipação

colaboraçãocolaboração

Você é o que compartilhaVocê é o que compartilha

transpareciatransparecia

mais “barato”mais “barato”

Menos top/downMenos top/down
Menos de cima para baixoMenos de cima para baixo

qualificarqualificar



  

Você é o que compartilhaVocê é o que compartilha
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qualificarqualificar
Grato profa Ines Teixeira (UFMF)

http://coisasecasosfeitosefatos.blogspot.com.br

Compartilhar na Compartilhar na 
perspectiva de produção perspectiva de produção 
do conhecimentodo conhecimento

Apareço, Apareço, 
logo existo!logo existo!



  

Jargon file (arquivo de jargões) http://catb.org/jargon/

Indivíduos que se dedicam com entusiamo à programação. Indivíduos que se dedicam com entusiamo à programação. 

“O compartilhamento de informações é um 
bem poderoso e positivo, e que é dever ético 
dos hackers compartilhar suas experiências 
elaborando softwares gratuitos e facilitar o 

acesso a informações e recursos de 
computação sempre que possível”

Pekka Himanen

Ética hackerÉtica hacker
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processos de organizaçãoprocessos de organização

ciência

baixobaixo

cimacima
educação

(Steven Jhonson)

procesosprocesos
dede

organizaciónorganización

http://pt.dreamstime.comhttp://pt.dreamstime.com

altoalto

Sistemas EmergentesSistemas Emergentes

Ecossistema pedagógico Ecossistema pedagógico 
de informação, de informação, 
comunicação e comunicação e 

aprendizagem, apoiado aprendizagem, apoiado 
nas redes (tecnológicas e nas redes (tecnológicas e 

não!)não!)
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Software livreSoftware livre

O movimento “software livre” (código aberto) não faz O movimento “software livre” (código aberto) não faz 
nenhum dos dois tipos de equívocos, porque não tem nenhum dos dois tipos de equívocos, porque não tem 

funcionários, não faz investimentos e nem mesmo toma funcionários, não faz investimentos e nem mesmo toma 
decisões.decisões.

Não se trata de uma organização e sim Não se trata de uma organização e sim um ecossistemaum ecossistema, , 
extremamente tolerante às falhasextremamente tolerante às falhas..

  O movimento do código aberto não reduz a probabilidade O movimento do código aberto não reduz a probabilidade 
do erro e sim reduz o seu custo; essencialmente, o erro do erro e sim reduz o seu custo; essencialmente, o erro 

chega sem custos.chega sem custos.

Reduz o custo dos erros e estimula inovação

organizações (tradicionais)
Preocupa-se com os erros

Estimula os potenciais sucessos

Clay Shirky
//www.shirky.com
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Open Everythinhg ManifestoOpen Everythinhg Manifesto
Transparência, verdade, confiança Robert Steele

Se os anos 1990 foram chamados de Se os anos 1990 foram chamados de e-e-
décadadécada, a atual pode ser cunhada como , a atual pode ser cunhada como a-a-
décadadécada (código aberto, sistemas abertos,  (código aberto, sistemas abertos, 
padrões abertos, acessos abertos, arquivos padrões abertos, acessos abertos, arquivos 
abertos, tudo aberto). Esta tendência, agora abertos, tudo aberto). Esta tendência, agora 
chegando com força especial na educação chegando com força especial na educação 
superior, reafirma uma ideologia que tem superior, reafirma uma ideologia que tem 
sua tradição construída desde o começo da sua tradição construída desde o começo da 
computação em rede.computação em rede.
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Peter Materu (2005, p. 5)



  

Cidades copyleftCidades copyleft

https://www.select.art.br/cidades-copyleft

Porto Alegre cc é marco brasileiro das cidades copyleft

A partir do artigo de Bernardo Gutiérre - @bernardosampa

as dinâmicas de código aberto 
estão contagiando o mundo 
analógico
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Liberdade 0: Liberdade para executar a cidade seja qual for 
nosso propósito.

Liberdade 1: Liberdade para estudar o funcionamento da cidade 
e adapta-lo às suas necessidades – o acesso ao código-fonte é 
um pré-requisito para isso.

Liberdade 2: Liberdade para redistribuir cópias e assim ajudar 
ao seu próximo.

Liberdade 3: Liberdade para melhorar a cidade e depois 
publicar para o bem de toda a comunidade

Os processos e práticas 
relacionadas à filosofia do software 
livre vão modificar radicalmente as 
dinâmicas urbanas, sociais e 
políticas de nossas cidades

Matthew Fuller e Usman Haque : 
http://uvs.propositions.org.uk/uvsshortver.html

Cidades copyleftCidades copyleft

A partir do artigo de Bernardo Gutiérre - @bernardosampa
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https://blog.rcaap.pt

ciência cidadã

ciência cidadã
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[a] dualidade entre
abundância/circulação 

ampliada/apropriação social
versus

escassez/concentração/apropriaçã
o privada da informação e do 

conhecimento

pode estar desafiando os modos de regulação 
vigentes. 
Logo, na contracorrente dos novos cercamentos do 
que é produzido em comum, estabelece-se a crise de 
execução das relações de propriedade.

SARITA ALBAGLI, 2015, p. 13
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Imagem comissao europeia acesso aberto



  

enfrentar enfrentar 
obstáculosobstáculos
enfrentar enfrentar 
obstáculosobstáculos
enfrentar enfrentar 
obstáculosobstáculos

enfrentar enfrentar 
obstáculosobstáculos
enfrentar enfrentar 
obstáculosobstáculos
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0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
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bem rival:bem rival:
rival aquele bem ou recurso cujo uso por rival aquele bem ou recurso cujo uso por 
alguém impede (ou compete com) o uso alguém impede (ou compete com) o uso 
por outra pessoa.por outra pessoa.

o digitalo digital

2008, p.16

ato ato 
QUATRO:QUATRO:

Imre Simon | Miguel Said Vieira

Politizar o Politizar o 
debatedebate



  

6.4.13

o poder das o poder das 
grande grande 
corporaçõescorporações

Novos Velhos ataques/
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6Mai2017

Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas
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https://businesswatching.com/2017/05/29/o-poder-da-gafa-google-amazon-facebook-e-apple/

G A F A

Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas
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Folha, 05/03/2018 p. A10

Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas



  
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/06/12/tech-sell-off-continues-apple-google-amazon-facebook-suffering/
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Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas
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O Globo, 2.2.2018 pag. 21

Alphabet = U$100 bilhões

Amazon = U$1,9 bilhão

Apple = U$83,3 bilhões

O Globo, 07.03.18 p. 23

último trimestre 2017último trimestre 2017

Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas



  

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/lista_area_DT8-EP.htm
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O Globo, 07/03/18, p. 23

““mais valia 2.0”mais valia 2.0”
Marcos Dantas
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Concentração das Concentração das 
plataformasplataformas
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lutas políticaslutas políticas

fake news

fake news

Folha 02.09.2017
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Todo cuidado é pouco!

Master Switch (Império da Comunicação)

O Facebook esta se tornando “um depósito fechado 
de conteúdo, que não concede controle total sobre as 
suas informações dentro dele. … Quanto mais o uso 
desse tipo de arquitetura se disseminar, mais a web 
se tornará fragmentada, e menor será nossa fruição 
do que vem a ser o único espaço de informação 
universal.” (WU, 2012, posição 114-115) 

Tim Wu

lutas políticaslutas políticas
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Jardins muradosJardins murados

twitter/identi.ca: @nlpretto

http://cathcam.wordpress.com/2011/06/16/app-internet-and-the-ft/

lutas políticaslutas políticas



  

Neutralidade da rede

retirada de conteúdo sem ação judicialretirada de conteúdo sem ação judicial

garantia de privacidade/guarda de logsgarantia de privacidade/guarda de logs
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http://www.politics.org.brhttp://www.politics.org.br

Lei 12.965/2014

lutas políticaslutas políticas

neutralidade da redeneutralidade da rede



  

PL 53PL 53
aprovado terça!aprovado terça!
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Proteção dados pessoais

Desde de 2010 sendo concebidoDesde de 2010 sendo concebido
Audiência públicasAudiência públicashttp://culturadigital.br/dadospessoais/

http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/
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E na E na 
educação?!educação?!



  

ComputadoComputado

r r não não 
éé  
ferramenferramen
tata

Computador (net) Computador (net) 
não é ferramentanão é ferramenta
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internet enquanto espaço socialinternet enquanto espaço social
mark poster

Na educação...
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linguagenslinguagens
múltiplasmúltiplas

DispositivosDispositivos
  para escritaspara escritas



AA pedagogia  pedagogia NONO  equipamento!equipamento!

Computadores no modelo 1 a 1Computadores no modelo 1 a 1

LivrosLivros  didáticosdidáticos

Laboratorios de informáticaLaboratorios de informática

Portais educativosPortais educativos

““Evolução” pedagógicaEvolução” pedagógica

TV / Vídeo educativoTV / Vídeo educativo

?!
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Na educação...



Modelo 1 a 1/TabletsModelo 1 a 1/Tablets

Não à ideia de uma Não à ideia de uma 
pedagogia embarcadapedagogia embarcada

Quem faz a tecnologia um elemento Quem faz a tecnologia um elemento 
pedagógico é um pedagógico é um professor qualificado professor qualificado 
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Na educação...
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@g.unicamp.br

RS

SC
UN

ic
am

p

ColÔm
bia

+ 4 IES Públicas+ 4 IES Públicas

http://googleforeducation.blogspot.com.br/2014/12/breaking-down-learning-barriers-in.html

México, Argentina …. México, Argentina …. 

BA

Enfrentando os desafios.Enfrentando os desafios.
Na educação...

SBPC



49

Copyleft  nelson pretto....  copie tudo! twitter e identi.ca: @nelsonpretto

enfrentamentoenfrentamento

Para além Para além 
da reaçãoda reação
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  a internet é nossa!a internet é nossa!

Apropriação das redes
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Nas ruas



  a internet é nossa!a internet é nossa!

Ampliação do
Debate sobre

a infraestrutura
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Apropriação das redes

Nas ruas



El pais

www.pragmatismopolitico.com.br

agenciabrasil.ebc.com.br

www.sinterc.org.br

Na escola

Meninada com a
mão na massa
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hackear a hackear a 
educaçãoeducação
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    "É preciso questionar todos os 
pragmatismos (...) Na pedagogia mais 

do que em outras áreas é preciso 
evitar permanentemente aquilo que 

"funciona", e que nunca é uma 
validação suficiente: pois a 

globalização funciona, o comércio 
funciona, a mídia funciona, a divisão 
do trabalho funciona, a demagogia 
funciona, mas é isso mesmo que 

queremos transmitir e reproduzir?" 
Alain Bergala em "A hipótese-Cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora 

da escola". Recebido de Denise Andrade (mestranda, NUTES/UFRJ) 01.03.13 



55fotofoto de  de cláudiocláudio costa pinto, saudades costa pinto, saudades
meninosmeninos da  da escolaescola órfõs de sõa joaquim, bahia órfõs de sõa joaquim, bahia

novos novos 
sentidos para sentidos para 

as redes as redes 
colaborativascolaborativas
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A meninadaA meninada



  

revoluti, uerj

Local Digital GlobaLocal Digital Global l 

Os hackersOs hackers
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Cultura Cultura 
livre e livre e 
inovaçãoinovação



  

imagem: 
//flammarion.wordpress.com

Tecnologias digitais 

ou não!

apropriação apropriação 
de tudode tudo

//www.redessociais.net
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http://www.manualidadesinfantiles.org/robot-reciclado

https://strangisfanzine.wordpress.com/tag/reciclaje/
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https://strangisfanzine.wordpress.com/

Gambiarras, Gambiarras, 
bugigangas, bugigangas, 
traquitanas traquitanas 
e outras e outras 
artes...artes...
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Das rádios livres às gambiarrasDas rádios livres às gambiarras

"o histórico do movimento de rádios livres sugere também que a 
construção de equipamentos gerando autonomia e regado a baixo 
custo, situa uma proximidade entre humanos e máquinas que tanto 
facilita a multiplicação dos pontos emissores quanto à manutenção 
e consequente sustentabilidade de um movimento que se pretende 
autônomo. (…)

Tecnomagia:
“um campo de desvio que se constrói intuitiva e 
coletivamente a partir do manuseio cotidiano e refletido 
de objetos técnicos que passam de um destino pré passam de um destino pré 
definido pela industria ou cultura hegemônica à definido pela industria ou cultura hegemônica à 
efetiva função de ruptura histórico-socialefetiva função de ruptura histórico-social".

Thiago Novaes, 2014 pag. 48
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A Tarde, 18/01/2011

jan. 2011jan. 2011
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FEV. 2016FEV. 2016jan. 2011jan. 2011



  

Tecnologias ubíquasTecnologias ubíquas
estão em todos os lugares, em todos os objetos

//ibm.com

the economist

//popupcity.net
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Autorias com Autorias com 
tecnologias tecnologias 

móveismóveis
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Remix Total Remix Total 

imagen: raquel recuero 
http://blog.luz.vc

Cultura livre Cultura livre 
e inovaçãoe inovação
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Thales de Azevedo Filho

muitas possibilidadesmuitas possibilidades
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na culturana cultura

muitas possibilidadesmuitas possibilidades
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades

FISL, 2015FISL, 2015
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades

NENA, Núcleo de Tecnologia Assistiva da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
campus Catalão (GO)

Próteses biônicas de mão de baixo custo.

http://www.cti.gov.br/cnrta/cnrta-noticias/1202-nucleo-de-tecnologia-assistiva-da-ufg-desenvolve-proteses-bionicas-de-baixo-custo
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..
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Cenpec.org.br

zimbio.com

muitas possibilidadesmuitas possibilidades

file:///../.openoffice/1.1.1/2005/eventos/saber%20global%20dez2004/...
file:///../.openoffice/1.1.1/2005/eventos/saber%20global%20dez2004/...


  

Davi, 12 anos
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades

Peu Meurray
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades

https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/carnaval-2015/2015/02/13/veja-fotos-do-carnaval-de-rua-de-salvador.htm
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http://www.raspberrypi.org/http://www.raspberrypi.org/
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Hortas Comunitárias - As 1000 mãos que nos alimentam.
Por Paulo Galindro - Agosto de 2012

muitas possibilidadesmuitas possibilidades

http://ciclovivo.com.brhttp://pintarriscos.blogspot.com.br/2012/08/hortas-comunitarias.html
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muitas possibilidadesmuitas possibilidades

http://mundocoop.com.br
http://80grados.net



  

Economia solidária

Produção Produção 
colaborativa, colaborativa, 
de norte a de norte a 
sul do Brasilsul do Brasil

Associação de Desenvolvimento 
Educacional e Cultural de Tauá – 
Ceará

Cooperativa de Produção Textil de Pará de Minas

Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos – Rio Grande do Sul

Cooperativa Fionobre dos Tecelões da Região do Município de Itajaí

Cooperativa de Trabalho dos Artesãos do Estado de Rondônia

muitas possibilidadesmuitas possibilidades
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Queremos partir do chão da Queremos partir do chão da 
escola e que proponham um escola e que proponham um 
outro ecossistema que oriente outro ecossistema que oriente 
novas práticas e políticas. novas práticas e políticas. 

Metodologia de Metodologia de 
""intervençãointervenção" nas escolas" nas escolas

““ecossistema pedagógico ecossistema pedagógico 
de aprendizagem, de aprendizagem, 
comunicação e produção de comunicação e produção de 
culturas e conhecimentos”culturas e conhecimentos”
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Revista Itau Cultural #19

Alunos e Alunos e 
professores como professores como 
fazedoresfazedores



  

Yochai Benkler

Conhecimento comum: produçao entre 
pares de materiais educativos

ichavesmact.wordpress.com 

Objetos digitais de aprendizagemObjetos digitais de aprendizagem

Geram muitos Geram muitos 
componetescomponetes

os professores podem remixar os professores podem remixar 
e recombinar para criar suas e recombinar para criar suas 

própias coleções.própias coleções.

p. 19

crédito Trouper/Fotolia.com - //porvir.org/
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ativismo

//pontomidia.com.br/raquel

artesaniaartesania

rede rede 
colaborativacolaborativa

professor(a) fortalecidoprofessor(a) fortalecido

diferençadiferença

remixagemremixagemmovimento 
permanente
movimento 
permanente

liberdadesliberdades

autonomiaautonomia
acesso

labirintolabirinto
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desculpe, perdi a fonte da bela imagem!

Mobilização!Mobilização!

Participação Participação 
socialsocial

Ativismo!Ativismo!
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Radical 
Radical 

transformação 
transformação 

da educação
da educação
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Radical 
Radical 

transformação 
transformação 

da educação
da educação

educaçõeseducações



  

Universidade Federal da BahiaUniversidade Federal da Bahia
Faculdade de EducaçãoFaculdade de Educação

Nelson Nelson PrettoPretto

www.pretto.infowww.pretto.info
nelson@pretto.pro.brnelson@pretto.pro.br
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