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De onde falamos?!De onde falamos?!

um começo...um começo...
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Bulletin Board System Bulletin Board System BBSBBS

Nascimento da IInternet

19781978

imagens: wikipedia

colaboraçãocolaboração

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

Chicago/EUA. 
(Howard Rheingold, 1994)

iinternet

Arpanet - 1969Arpanet - 1969



História dos hackersHistória dos hackers
Anos 50 e 60Anos 50 e 60

Steven Levy

wikipedia

Boston, EUA

IBM 704

www.computerhistory.info

Altair 8800
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Betinho

Carlos Afonso Demi Getschko

Tadao Takashi

1988 - 
Bitnet

MCT - LNNC
ANSP (Academic Network at São Paulo)

1989

  a internet no Brasila internet no Brasil
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1º março de 
1995

Explodiu a Explodiu a 
demanda demanda 
comercialcomercial
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  a internet no Brasila internet no Brasil



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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É preciso que você É preciso que você gostegoste..
É preciso que você É preciso que você joguejogue..
É preciso que você É preciso que você 

queira queira explorarexplorar..

Eric Raymond

Em todas as áreas você pode ser hacker!Em todas as áreas você pode ser hacker!

Ética hackerÉtica hacker
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e deve



Pekka Himanen
Manuel Castells
Linus Torvalds

http://pirex.com.br/

sic!sic!
http://www.pekkahimanen.org

Compartilhamento Compartilhamento 

AcessibilidadeAcessibilidade

tomar as máquinas em suas tomar as máquinas em suas 
mãos para melhorar as próprias mãos para melhorar as próprias 
máquinas e o mundo.máquinas e o mundo.

          Steven Levy - Steven Levy - HackerHacker

DescentralizaçãoDescentralização
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Ética hackerÉtica hacker



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)
Preocupase com os erros

Estimula os potenciais sucessos

Clay Shirky
//www.shirky.com
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FISL
Fórum Internacional do Software LivreFórum Internacional do Software Livre

//br.geocities.com/mayko01

www.fisl.org.br

agende-se: 21.Jul.2010agende-se: 21.Jul.2010

2009: 8.244 participantes inscritos

2000: FISL 1.0
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Colaboração Colaboração 
GenerosidadeGenerosidade

ÉticaÉtica
CompartilharCompartilhar

Desafios / PrincípiosDesafios / Princípios
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Cena 2Cena 2

Como vemos as Como vemos as 
tecnologias digitais?tecnologias digitais?



Como vemos as tecnologias?Como vemos as tecnologias?

Computador 
não é 
ferramenta

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



… isso significa compreendêla “mais como os da 
Alemanha do que como os dos martelos.
Os efeitos da Alemanha sobre as pessoas dentro dela é 
o de tornálos alemães (pelo menos na maior parte dos 
casos); os efeitos do martelo não é fazer com que as 
pessoas sejam martelos (…) mas pregar pregos na 
madeira. Enquanto entendermos a internet como um 
martelo, vamos deixar de compreendêla como 
compreendemos o exemplo da Alemanha.

http://www.lse.ac.uk

internet enquanto espaço socialinternet enquanto espaço social
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http://www.lse.ac.uk

Como vemos as tecnologias?Como vemos as tecnologias?
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O problema é que as O problema é que as 
perspectivas modernas perspectivas modernas 
tendem a reduzir a tendem a reduzir a 
internet à um martelointernet à um martelo..



imagem: //flammarion.wordpress.com

redes sociaisredes sociais
os tempos são outros...

//www.redessociais.netCopyleft  nelson pretto....  copie tudo!

apropriação apropriação 
das das 
tecnologiastecnologias

ativismoativismo

linguagenslinguagens
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As redes digitais permitem práticas 
colaborativas e a formação de uma 
economia da dádiva (gift economy), 

cujas maiores expressões são o 
movimento de software livre, a 

formação das iniciativas wiki e os 
trabalhos em Creative Commons.

Sérgio Amadeu, 2008

ativismoativismo

linguagenslinguagens
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p2p e produção colaborativa

RedesRedes

ParticipaçãoParticipação

GenerosidadeGenerosidade
ColaboraçãoColaboração

ativismoativismo
compartilhamentocompartilhamento

Cena 3Cena 3



movimentos ativistas
Rede de efetiva conversação da mesma rede ego-centrada no Twitter

//pontomidia.com.br/raquel

Raquel Recuero
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Junho de 09

#IranElection

Protestos no Irã
Governo americano pede para 
twitter não fazer manutenção no 
pico dos protestos.
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Mídias e redes sociais

movimentos ativistas
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RedesRedesParticipaçãoParticipação

Fórum Brasileiro de Economia Solidária

AtivismoAtivismo

Nasce durante o FSM/2001

www.fbes.org.brwww.fbes.org.br

imagem do sitio do fbes

GenerosidadeGenerosidade

ColaboraçãoColaboração



http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/click_online/7872316.stm

By Gary Duffy
BBC Brazil correspondent 

Os músicos não ganham dinheiro 
pela venda dos Cds diretamente.
Fazem dinheiro tocando nas enormes 
festas – as aparelhagem – e depois 
delas com a venda dos Cds a preços 
populares

Diário do Pará Newspaper. 1.4.07 

Henrik Moltke's photostream

Fortalecendo o povo da Fortalecendo o povo da 
periferia através da periferia através da 

músicamúsica

Tecnobrega beat rocks BrazilTecnobrega beat rocks Brazil
Outro tipo de negócio
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MúsicaMúsica



Rapper - BoliviaRapper - Bolivia

"O hiphop é um gênero 
revolucionário,então, porque não 

adaptálo para dizer o que 
queremos? Os indígenas bolivianos 
sobreviveram a anos de opressão e 

tortura. Nós agora estamos 
recuperando nossa identidade. E as 

pessoas nos ouvem...Copyleft  nelson pretto....  copie tudo!

MúsicaMúsica

Maior presença nas TVsMaior presença nas TVs

Fortalecendo o povo da Fortalecendo o povo da 
periferia através da periferia através da 

músicamúsica
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RádioRádio
Do MEB a WEB: o rádio na educaçãoDo MEB a WEB: o rádio na educação.
Org.: Nelson Pretto e Sandra Tosta
Editora Autêntica
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RádioRádio
Do MEB a WEB: o rádio na educaçãoDo MEB a WEB: o rádio na educação.
Org.: Nelson Pretto e Sandra Tosta
Editora Autêntica

Programa MEB
Rádio Teatro web
www.radio.teatro.ufba.brwww.radio.teatro.ufba.br

ouvirouvir

www.forumeja.org.br
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RádioRádio
livreslivres

webwebcomunitáriascomunitárias

http://www.radioforum.rg3.net/

http://www.nooradionooradio.com.br/

audiocast livre: um produto da 
comunidade dos descontentes.
Magali Prado PUC.SP

Mauro Costa

//radioforumbr.wordpress.com

http://www.radioforum.zt2.net/

Non sense jazz clube

www.radiolivre.org
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GamesGames

tecladoteclado

joystickjoystick

CorpoCorpo

WiiWii

evl.uic.ed
u

A Tarde, 10/02/2010
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http://www.overmundo.com.brhttp://www.overmundo.com.br

http://ourmedia.org

Vídeo digital interativo(FE Unicamp)Vídeo digital interativo(FE Unicamp)

VídeosVídeos
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Vídeos



//estudiolivre.org

ouvirouvir
Cultura hacker
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CriAçãO
Copyleft  nelson pretto....  copie tudo!

http://www.tangolomango.com.brhttp://www.tangolomango.com.br

http://www.creativecommons.org.br/

Liberdades ... Liberdades ... 



““O crescimento da culturaO crescimento da cultura
do partilhamento”do partilhamento”

P2PP2P
peer to perr / par-a-parpeer to perr / par-a-par

http://www.cultura.gov.br/site/2008/05/19/gilbertogilnogooglezeitgeist/

PeeracyPeeracy!

//blog.estadao.com.br

Gilberto Gil, Minister of Culture, Brazil

Photo Paulo Pinto/AE
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Liberdades ... Liberdades ... 



http://culturadigital.brhttp://culturadigital.br
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políticas públicaspolíticas públicas



colaboraçãocolaboração

open sourceopen source

educação

http://br.geocities.com/mayko01

deveria!
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Recursos Recursos 
Educacionais Educacionais 
Abertos (REA)Abertos (REA)

http://bit.ly/rea_oerhttp://bit.ly/rea_oer



a escolaa escola
o outro

EU
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Jean Marccote – 1889 classroom of future

in  David Buckingham
“Beyond Technology”
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MUYBRIDGE, Eadweard (18301904)

http://web.ncf.ca/ek867EpílogoEpílogo

movimento movimento 
permanentepermanente

...papel da escola!...papel da escola!
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...fortalecimento do professor...fortalecimento do professor



Produção 

cidadania

conhecimentos

culturas
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Múltiplas 
linguagens/suportes



Mixar – MisturarMixar – Misturar
Mundo contemporâneoMundo contemporâneo

science & technologyscience & technology

mídiamídia
Consumo – produção de informaçõesConsumo – produção de informações

Livre... software, tecnologias e muito mais...Livre... software, tecnologias e muito mais...

EduCAÇÃO  ESCOLAlEduCAÇÃO  ESCOLAl

Novas linguagens Novas linguagens 

TIC – cultura digital  TIC – cultura digital  ATIVISTMOATIVISTMO

não lin
ear

não lin
eara
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Produção colaborativa e descentralizada de Produção colaborativa e descentralizada de 
imagens e sons para a educação básica: criação e imagens e sons para a educação básica: criação e 

implantação do implantação do RIPE - Rede de Intercâmbio de RIPE - Rede de Intercâmbio de 
Produção EducativaProdução Educativa

www.ripe.faced.ufba.br
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RIPERIPEproduções de objetos discretosproduções de objetos discretos

estudo/experimentação de diversas linguagensestudo/experimentação de diversas linguagens
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RIPERIPE

produção a partir do localprodução a partir do local

currículo do “chão da escola”currículo do “chão da escola”

Ciência contemporâneaCiência contemporânea

língua cultalíngua culta

““Alta” CulturaAlta” Cultura

diálogo permanentediálogo permanente

aprendizadoaprendizado

críticacrítica

saberessaberes
ciênciasciências

locallocal

universaluniversal



ativismo

//pontomidia.com.br/raquel
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artesaniaartesania

rede rede 
colaborativacolaborativa

professor(a) fortalecidoprofessor(a) fortalecido

diferençadiferença

remixagemremixagemmovimento 
permanente
movimento 
permanente

liberdadesliberdades

autonomiaautonomia
acesso

labirintolabirinto



http://playingforchange.com/http://playingforchange.com/
Stand By Me | Song Around the World

vídeo



movimento 
permanente
movimento 
permanente

desequilíbriodesequilíbrio

http://www.bruneions.com
Copyleft  nelson pretto....  copie tudo!

A ampliação de uma rede A ampliação de uma rede 
colaborativa é colaborativa é fundamental para fundamental para 
as transformações necessárias as transformações necessárias 

na  educaçãona  educação

professor(a)professor(a)
um jeito hacker de serum jeito hacker de ser
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redes de relaçõesredes de relações  

com as condições...com as condições...

professor(a)professor(a)
um jeito hacker de serum jeito hacker de ser

formação (inicial e continuada)formação (inicial e continuada)

escolas fortalecidas – condições de escolas fortalecidas – condições de 
trabalhotrabalho

salário e carreirasalário e carreira

o resto a gente faz!o resto a gente faz!



foto de cláudio costa pintofoto de cláudio costa pinto
meninos da escola órfõs de sõa joaquim, bahiameninos da escola órfõs de sõa joaquim, bahia

novos novos 
sentidos para sentidos para 

as redes as redes 
colaborativascolaborativas
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Universidade Federal da BahiaUniversidade Federal da Bahia
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Nelson Nelson PrettoPretto

apresentação 
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