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

o digitalo digital

Imre Simon | Miguel Said Vieira

O rossio não-rivalO rossio não-rival

2008, p. 16
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o digitalo digital

ato umato um: a tecnologia digital viabiliza 
armazenar e processar os bens de rossios 
não-rivais

ato doisato dois: a rede dissemina os bens dos 
rossios não-rivaisquatro

 ato
s

quatro
 ato

s

O rossio não-rivalO rossio não-rival
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““rossios não-rivais rossios não-rivais 
reconfigurando a reconfigurando a 

sociedadesociedade

sua realização sua realização 
tecnológica viabilizou a tecnológica viabilizou a 

emergência da emergência da “produção “produção 
social”social”

BENKLER, 2006, p. 23

O rossio não-rivalO rossio não-rival



Ken Goffman e Dan Joy, 2004,  p. 370

movimentos contraculturais movimentos contraculturais 
fortalecidos pela redefortalecidos pela rede

Há menos de uma década, a revolução digital 
explodiu aqui como [um] tornado proverbial. 
Para misturar metáforas parecidas, houve 
uma nevasca de hype, mas também uma 
distribuição massiva de poder distribuição massiva de poder 
computacional.computacional.
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Open Everythinhg ManifestoOpen Everythinhg Manifesto
Transparência, verdade, confiança

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

ato trêsato três: estudos e 
analises acadêmicas

quatro
 ato

s

quatro
 ato

s

O rossio não-rivalO rossio não-rival

complexidadecomplexidade
+ estudos+ estudos
+ pesquisas+ pesquisas

p. 25

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



  

A produção do conhecimentoA produção do conhecimento

Ciência & TecnologiaCiência & Tecnologia
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CulturaCultura
EducaçãoEducação ......

e muitos outros...

Você é o que compartilhaVocê é o que compartilha



Charles Leadbeater,  We-think, p. 226.

We-thinkWe-think
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… … esta nova cultura cria uma nova base para esta nova cultura cria uma nova base para 
a economia da dádiva (a economia da dádiva (gift economiagift economia) na ) na 

qual, por conta da descentralização e qual, por conta da descentralização e 
distribuição de tecnologias, conhecimentos e distribuição de tecnologias, conhecimentos e 

ideias podem circular do e para o povo.ideias podem circular do e para o povo.

Esse processo de descentralização sustentará Esse processo de descentralização sustentará 
a cultura popular digital e massiva e será a a cultura popular digital e massiva e será a 
mais poderosa força nas primeiras décadas mais poderosa força nas primeiras décadas 

do século 21.do século 21.
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ato quatroato quatro: a políticaa políticaquatro
 ato

s

quatro
 ato

s

O rossio não-rivalO rossio não-rival

““qual será o papel dos rossios qual será o papel dos rossios 
não-rivais e o que nos falta não-rivais e o que nos falta 
fazer a esse respeito.”fazer a esse respeito.”

p. 25
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Desafios

Políticas públicas
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Desafios

Políticas públicas
“(…)  sociedades complexas, onde ocorrem conflitos e 
interesses de diferentes matizes, especialmente de 
classe, as políticas públicas decorrem do embate de 
poder determinado por leis, normas, métodos e 
conteúdos que são produzidas pela interação de 
distintos atores e grupos de pressão que disputam o 
Estado.”

Shirley da Rocha AFONSO, 2009.

http://www.artigonal.com
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Desafios

Políticas públicas

imagem ilustrativahttp://www.wordle.net/create
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Mapa de navegação



  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



Betinho

Carlos Afonso
Demi Getschko

Tadao Takashi

1988 - Bitnet

ANSP (Academic Network at São Paulo)
1989
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Seminário Preparatório sobre 
Aspectos Socioculturais da Internet 
no Brasil

“A EMBRATEL tem a satisfação 
de disponibilizar para V. Sa. o 
acesso à Internet na modalidade IP 
discado.” 

Maio, 1995.

Agosto, 1995.

Também aqui

20 anos da 20 anos da 
internet no internet no 

BrasilBrasil



MemóriaMemória

//memoriainternet.org.br//memoriainternet.org.br
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RNPRNP
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política de estado
20 anos da 20 anos da 
internet no internet no 

BrasilBrasil
6ª geração de backbone

Pleno, e Pleno, e 
respeitoso, respeitoso, 

envolvimento envolvimento 
das IFESdas IFES

POPs em 2015: 27

22
02
02
01

IFES

OS - ITEP
I. CNPq
FAPs
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política de estado
20 anos da 20 anos da 
internet no internet no 

BrasilBrasil

 26 POPs

 2015

 27 POPs

1998

 65 IFES/321 campi

 + POA = Pontos de Agregação

https://memoria.rnp.br/_arquivo/documentos/pal0101.pdf

Proposta para o Ponto de Agregação 
da RNP em Vitória da Conquista/BA 

(POA-VCA)
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 2015

 27 POPs

1998

 65 IFES/321 campi

 + POA = Pontos de Agregação

https://memoria.rnp.br/_arquivo/documentos/pal0101.pd
f

Proposta para o Ponto de Agregação 
da RNP em Vitória da Conquista/BA 

(POA-VCA)
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Inclusão digital
Conectar o próximo bilhão!



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

Inclusão digital
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Que
inclusão?
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Definição de ban da larga

Banda Larga de qualidadeBanda Larga de qualidade

UsabilidadeUsabilidade

VelocidadeVelocidade

InteratividadeInteratividade

LatênciaLatência

FluxoFluxo

Experiência do usuário 

veçocímetro

Vsi-e-vem

sem falhas

tempo envio - recebimento
Sivaldo Pereira Silva, 2012, p. 27/28

www.caminhosdabandalarga.org.br/

Que inclusão?
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Definição de ban da larga

Sivaldo Pereira Silva, 2012, p. 25

Que inclusão?
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Que inclusão?

Broadband Commission
UNESCO e ITU

Acesso à banda larga Acesso à banda larga 
através de aparelhos através de aparelhos 
móveismóveis

O Brasil ocupa hoje a 27ª 
posição, tendo 78% dos 78% dos 
usuáriosusuários de internet se 
valendo do acesso móvelacesso móvel, 
superando inclusive alguns 
países desenvolvidos.

Foto: BBC/Getty Images

Que inclusão?



Que inclusão?
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PNBL

Plano Nacional de Banda LargaPlano Nacional de Banda Larga
20102010

TIC Domicílios 2014 – Cetic.br

40 milhões de domicílios 
conectados até 2014

MetaMeta

20142014

20102010

32,3 milhões de 
domicílios conectados

Incluiu acesso pelo celular!Incluiu acesso pelo celular!masmas

Que inclusão?



PNBL
Que inclusão?
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PNBL
TCU aponta fragilidades na política TCU aponta fragilidades na política 
de inclusão digital do governode inclusão digital do governo
163. Durante os trabalhos, verificaram-se fragilidades em aspectos essenciais da 
política. Foram identificados desafios na área de infraestrutura, política de acesso, 
conteúdo adequado para inclusão digital e capacitação do cidadão para utilização das 
TIC

164. Além dessas fragilidades, foram identificadas falhas no processo de gestão, com 
destaque para as deficiências na articulação dos diversos atores envolvidos nas ações 
governamentais, o que pode ser visto como um dos maiores desafios a ser enfrentado 
para a efetiva inclusão digital da população

165. A precariedade na articulação não só agrava a possibilidade de isolamento ou 
redundância das ações, mas também prejudica o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica da política como um todo.

“

”

Que inclusão?



Copyleft  nelson pretto....  copie tudo!

Jardins muradosJardins murados

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

Hermano VianaHermano Viana
O Globo – 1.8.2011O Globo – 1.8.2011 ditadura dos appsditadura dos apps

Neutralidade da redeNeutralidade da rede
acordo google + verison (ago.2010) | marco civil da internet 

lutas políticaslutas políticas
Que inclusão?
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TIM WU, 2012, posição 114-115)

Internet murada
“Nosso futuro, contudo, deverá intensificar a 

realidade presente: uma dependência cada vez 
maior de informação em todas as questões 
relativas à vida e ao trabalho, e toda essa 

informação necessária viajando por uma só 
rede, que chamamos de internet. Se a internet 

– cuja abertura, nos tempos que correm, se 
tornou um meio de vida – se demonstrar sujeita 
ao Ciclo, como todas as redes de informação 
anteriores, as consequências práticas serão 
estarrecedoras. E já há sinais de que estão 

acabando os bons e velhos tempos da rede 
totalmente aberta.”

Que inclusão?

ciclo
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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,  pos. 104/5)

Internet murada
Que inclusão?

ciclo
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Internet murada
Que inclusão?
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Internet murada
Que inclusão?
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Internet murada
THE END OF THE INTERNET DREAM

http://cyberlaw.stanford.edu/publications/end-internet-dream

Jennifer Granick 

20 anos atrás eu acreditava em uma Internet aberta, 
confiável, livre e interoperável: um lugar onde qualquer 
pessoa pudesse dizer qualquer coisa, e qualquer um 
que quisesse poderia ouvi-lo e responder. Eu acreditava 
na Ética Hacker: que as informações deveriam ser 
facilmente acessíveis e que os computadores estavam 
chegando para tornar o mundo um lugar melhor. Eu 
queria colaborar para realizar esses sonhos, O Sonho 
da Liberdade na Internet. Como advogada, eu queria 
proteger hackers e programadores dos predadores de lei 
para que eles pudessem fazer este importante trabalho. 
Mas hoje, esse sonho da liberdade na Internet está 
morrendo!

Advogada, diretora das liberdades civis. Stanford.

Que inclusão?



baixacultura.wordpress.com

liberdadedeexpressao.multiply.com 

Nossas lutas políticasNossas lutas políticas
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http://baixacultura.wordpress.com/tag/internet-livre/
http://liberdadedeexpressao.multiply.com/reviews?&page_start=180
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Internet como direito

PEC 479PEC 479
Internet como direito fundamentalInternet como direito fundamental
Acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição Federal, 
para Incluir o acesso à Internet em alta velocidade entre os 
direitos fundamentais do cidadão.

2010 - proposta

2015 - arquivada

Dep Sebastião Rocha – PDT/PA
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Internet como direito

EstôniaEstônia
“A Estônia acredita firmemente que os 
Estados devem assegurar que as pessoas 
possam livremente buscar, receber e 
divulgar informações e ideias e ter acesso à 
Internet. Realmente, a Estônia acredita que, 
nesta era tecnológica, o acesso desimpedido 
à Internet é um direito humano”

ILVES, H. E. Toomas Hendrik. Discurso proferido na 66a 
Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas. Nova Iorque, 21 de setembro de 2011.Jonas Chagas Lucia Valente
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AustráliaAustrália
Qualidade de banda larga não é apenas sobre 
velocidade de download ou sobre a capacidade de 
empurrar produtos e serviços ao consumidor em um 
canal de mão única. Mas está relacionada à 
capacidade de fazer conexões, de criar 
conteúdos e ideias de forma colaborativa, de 
compartilhar aplicativos, de sincronizar 
transmissões em tempo real para fazer negócios em 
uma cadeia produtiva
global, de difundir inovações e estimular trocas em 
vias de mão dupla entre os vários nós de uma rede a 
qualquer hora” (Bowles e Wilson, 2011, p. 8).

Internet como direito



//provosbrasil.blogspot.com.br

Marco CivilMarco Civil
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Nossas lutas políticasNossas lutas políticas
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www.politics.org.brwww.politics.org.br

Marco CivilMarco Civil

www.cgi.br/pagina/o-cgi-br-e-o-marco-civil-da-internet/www.cgi.br/pagina/o-cgi-br-e-o-marco-civil-da-internet/
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neutralidade da redeneutralidade da rede

retirada de conteúdo sem ação judicialretirada de conteúdo sem ação judicial

garantia de privacidade/guarda de logsgarantia de privacidade/guarda de logs

A polêmica no Congresso: os três A polêmica no Congresso: os três 
direitos garantidos pelo Marco Civildireitos garantidos pelo Marco Civil

Marco CivilMarco Civil
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neutralidade da redeneutralidade da rede
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PL 7881/14velhos ataques



Novos ataques
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Nossa luta #PL215
#PLespião
#MeusDadosSaoMeus
#ContraPL215

Retirada do requisito de ordem Retirada do requisito de ordem 
judicial para acesso a dadosjudicial para acesso a dados
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CGI  01.10.15 –

O Projeto de Lei 215/2015 e seus apensos PL 1547/2015 e PL 
1589/2015 subvertem os princípios e conceitos fundamentais da 
Internet, nos termos definidos pelo Decálogo do CGI.br e 
consagrados no Marco Civil da Internet, ao modificar o escopo 
da Lei 12.965/2014 propondo estabelecer práticas que podem 
ameaçar a liberdade de expressão, a privacidade dos cidadãos e 
os direitos humanos em nome da vigilância, bem como 
desequilibrar o papel de todos os atores da sociedade envolvidos 
no debate, além de, como pretende o PL 1589/2015, alterar 
redação do artigo 21 da Lei 12965/2014 para equivocadamente 
imputar responsabilidade ao provedor de conexão por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
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CGI  01.10.15 –
Preserve o espírito da Lei 12.965/2014, 
assegurando os direitos e garantias constitucionais 
aí inseridas, sobretudo a liberdade da expressão, a 
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a 
inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas 
comunicações pela Internet e de suas 
comunicações armazenadas, salvo por ordem 
judicial em estrita observância ao devido processo 
legal nos termos da Constituição Federal, sob o 
risco de aumentarem as possibilidades de 
vazamento, abuso e uso político de dados de 
terceiros.
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Transparência é para os governosTransparência é para os governos.
Transparência é para as organizações que são tão grandes que 
se tornam parte do governo.

Privacidade é para os Privacidade é para os 
indivíduosindivíduos.
Transparência tira o poder das organizações poderosas e o 

confere a quem não tem poder nenhum. 

wikileakswikileaks

Julian Assange, 2013, p. 12
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Políticas
Do
aberto
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Parlamento Aberto

Cristiano Ferri

http://blog.labhackercd.net/2015/09/23/parlamento-aberto-estamos-avancando-mas-ainda-falta-muito/
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Parlamento Aberto
http://openparlweek.org/
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  MySociety, um instituto inglês sem fins lucrativos que MySociety, um instituto inglês sem fins lucrativos que 
realiza projetos consagrados de transparência e realiza projetos consagrados de transparência e 

cidadania.cidadania.

Parlamento Aberto

um mapa dos dados 
parlamentares de 207 
países.



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

xxxxxxxxxx
www.d21.me/

  Nova forma de fazer enquetes digitais.Nova forma de fazer enquetes digitais.
““Seleção de preferências mais ampla, Seleção de preferências mais ampla, 
menos binária e reducionista que as menos binária e reducionista que as 
enquetes tradicionais, com possibilidade, enquetes tradicionais, com possibilidade, 
assim, de obtenção de resultados mais assim, de obtenção de resultados mais 
fidedignos relativamente às complexas fidedignos relativamente às complexas 
nuances da vontade popular.”nuances da vontade popular.”

Parlamento Aberto
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Parlamento Aberto
Cristiano Ferri
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Acesso aberto

Budapest Open Access InitiativeBudapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

Fev.2002
Budapeste, Hungria



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

Artigos inteiros arbitrados on line por pares

Na área de trabalho de cada pesquisador, em todos os lugares

24 horas por dia

Todos os trabalhos interligados através de citações

Totalmente pesquisável, navegável, recuperáveis

Gratuitamente, para todos, para sempre
http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Tp/resolution.htm

Stevan HarnadStevan Harnad
http://www.ecs.soton.ac.uk/people/harnad

Acesso aberto
Princípios
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Ciência aberta

práticas científicas abertaspráticas científicas abertas

28 a 30.11.15 - USP



Discutir e promover o entendimento e a prática 
de processos abertos na ciência, nas suas 
diversas manifestações:

● Acesso aberto a publicações científicas

● Dados científicos abertos

● Ferramentas científicas abertas

● Ciência cidadã

● Recursos educacionais abertos

● Wikipesquisas

http://pt.wikiversity.org/wiki/Portal:Ci%C3%AAncia_Aberta
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Ciência aberta



Rede pelo Conhecimento Livre

Escola de Dados

Cuidando do meu bairro

Gastos abertos

Manual de jornalismo de Dados

Orçamento ao seu alcance

GT em Ciência aberta
http://br.okfn.org/
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Ciência aberta



Copyleft  Nelson Pretto...  Copie tudo! http://cienciahoje.uol.com.br

Ciência aberta
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tecnologias e formatos  livrestecnologias e formatos  livres
Liberdade - padrões 

Apropriação da redeApropriação da rede

incompatibilidade proposital incompatibilidade proposital 
(formatos proprietários)(formatos proprietários)

mp3mp3

ogg vorbisogg vorbis
docdoc

odtodt

mp4mp4

ogg theoraogg theora

grato Sergio Amadeu

@nlpretto (identi.ca - twitter)

Formatos abertos



General General PublicPublic  LicenseLicense - GPL - GPL

//www.shutterstock.com

//www.agendalivre.org

//anterotesis.com

liberdadesliberdades
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Licenciamentos



://crieitivecomo.org

liberdadesliberdades
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mas tem mais...mas tem mais...

//www.copyfight.tk

Licenciamentos



políticas públicaspolíticas públicas
políticas públicaspolíticas públicas
políticas públicaspolíticas públicas

nossas lutasnossas lutas
políticas públicaspolíticas públicasEnfrentando os desafios.Enfrentando os desafios.

Reforma da 
legislação do 

Direito Autoral



//rea.net.br//rea.net.br

educação
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Recursos 
educacionais 
abertos



Commons-based peer production

Yochai Benkler

Coase’s Penguin, or, Linux 
and The Nature of the Firm

www.revistaentreideias.ufba.br

O conhecimento O conhecimento 
comum: produção comum: produção 
entre pares de entre pares de 
materiais educativosmateriais educativos

Produção entre pares Produção entre pares 
baseadas no Commonsbaseadas no Commons



Yochai Benkler

ichavesmact.wordpress.com 

Objetos digitais de aprendizagemObjetos digitais de aprendizagem

Geração de muitos Geração de muitos 
componentes discretoscomponentes discretos

Professores podem remixar e Professores podem remixar e 
recombinar para criar suas recombinar para criar suas 

própias coleçõesprópias coleções

p. 19

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

O conhecimento comum: produção entre O conhecimento comum: produção entre 
pares de materiais educativospares de materiais educativos



  

Você é o que compratilhaVocê é o que compratilha



Remix Total Remix Total 

imagen: raquel recuero 
http://blog.luz.vc
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/www.detodotipo.org.br/

fontes
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AtivismoAtivismo

LutA políticaLutA política

ArticulaçÕESArticulaçÕES
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AtivismoAtivismo

LutA políticaLutA política

ArticulaçÕESArticulaçÕESRE
DE

S



Obrigado!Obrigado!



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

Nelson PrettoNelson Pretto

www.pretto.infowww.pretto.info
nelson@pretto.infonelson@pretto.info

apresentação preparada com 
Mint 17

Libreffice.org
Fontes: série Liberantion
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twitter e identi.ca: @nelsonprettotwitter e identi.ca: @nelsonpretto
www.youtube.com/nlprettowww.youtube.com/nlpretto
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