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cena umcena um

ciência e ciência e 
tecnologiatecnologia
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Um mundo em Um mundo em 
transformação...transformação...

velocidadevelocidade

aceleraçãoaceleração

Frag      açãoFrag      ação

turbulênciasturbulências

mentment

desafios do mundo contemporâneodesafios do mundo contemporâneo
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centros5.pntic.mec.es/.../ Imagenes/nanotecno02.gif 

www.enterate.unam.mx/

http://www.techcentralstation.com

Novas Tecnologias

miniaturizaçãominiaturização
                                      das das 
                                                  tecnologiastecnologias

modificação nas modificação nas 
dimensões tempo-dimensões tempo-

espaçoespaço
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cena doiscena dois

uma questão de uma questão de 
tempotempo
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http://www.swatch.com/

Tempo do pendulo medido em  minutosTempo do pendulo medido em  minutos
Novos Tempos

 

Tempo dos Tempo dos 
computadores computadores 

medido em nano-medido em nano-
segundos (10segundos (10-9-9 s.) s.)

www.jigboxx.com/jps/ ag/ag00009.jpg 

www.parqueciencias.com/fotos/ imagenes/pendulo.jpg 
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Alejandro Piscitelli
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Novos Tempos

Tempo dos computadores medido Tempo dos computadores medido 
em nano-segundos (10em nano-segundos (10-9-9 s.) s.)

www.jigboxx.com/jps/ ag/ag00009.jpg te
m

po
 p

ós
-h

um
an

o
te

m
po

 p
ós

-h
um

an
o

tempo tempo liberado liberado da automatização...da automatização...

tempo tempo flexívelflexível da informatização da informatização

tempo tempo realreal da comunicação a distância da comunicação a distância

tempo tempo descontínuodescontínuo da interatividade da interatividade

Alejandro Piscitelli
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cena trêscena três

uma questão de uma questão de 
“espaço”“espaço”
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Novos Espaços

Quando uma boa parte da Quando uma boa parte da 
população passou a a deslocar-se população passou a a deslocar-se 

de 3 a 1.000 km/h em apenas de 3 a 1.000 km/h em apenas 
uma ou duas gerações, a uma ou duas gerações, a 

continuidade do espaço sofreu um continuidade do espaço sofreu um 
deslocamento existencial deslocamento existencial 

insuportável.insuportável.

Alejandro Piscitelli

mapa e território 
não coincidem…

Hobsbawn apub Bianchetti
http://www.unitus.it/scienzepolitiche/images/parabola.gif

http://www.cotianet.com.br/photo/hist/Images/H035.jpg
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Andreas Gursky, 1972

planeta planeta 
conectadoconectado

Redes & ConexõesRedes & Conexões

cena quatrocena quatro
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diinheeeirrroooooo...



Urs Bruegger e Karin Knorr Cetina Novas LINguAgens

Novas LINguAgens

nova escritanova escrita
Redes & ConexõesRedes & Conexões
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nova escritanova escrita
Redes & ConexõesRedes & Conexões

correio eletronicocorreio eletronico
chatschats

o correio eletrônico tem outras regras e 
recursos de escrita que estão em estreita estreita 
relação com sua base tecnológicarelação com sua base tecnológica.

Luis Alberto Quevedo

exige acesso ....exige acesso ....

do que mesmo estamos falando?!do que mesmo estamos falando?!
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Novas LINguAgens

Novas LINguAgens



... a meninada ...... a meninada ...

um jeito um jeito alt+tabalt+tab  
de ser ...de ser ...

NoVas NoVas 
liNGuaGENsliNGuaGENs

RPGsRPGs

Lan HousesLan Houses

raprap

hip hophip hop
Hip Hop e Política - Primeiro Encontro Sul−Americano/Caribe

uerj, nov.2002
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culturacultura
novos vetores de desenvolvimento!

exige outras educações!exige outras educações!
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possibilidades...possibilidades...



Articulação Articulação 
necessárianecessária

Novos obstáculosNovos obstáculos

Novos desafios Novos desafios 
EdUEdUCACAção & Culção & CulTuTuRRaa

não à idéianão à idéia
de produção industrialde produção industrial
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transitamos transitamos   constantamente  constantamente  
da da ordem à desordem ordem à desordem e vice-e vice-

versa versa ..
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do que mesmo estamos falando?!do que mesmo estamos falando?!

navegar é preciso...navegar é preciso...nãonão

Redes & ConexõesRedes & Conexões

desculpe, Pessoa ...desculpe, Pessoa ...
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do que mesmo estamos falando?!do que mesmo estamos falando?!

as redes não conectam as redes não conectam 
espaços virgensespaços virgens......

leila dias, ufscleila dias, ufsc

Redes & ConexõesRedes & Conexões

as redes não vêm arrancar territórios as redes não vêm arrancar territórios 
‘virgens’ de sua letargia, mas se instalam ‘virgens’ de sua letargia, mas se instalam 

sobre uma realidade complexa que elas vão sobre uma realidade complexa que elas vão 
certamente transformar, mas onde elas vão certamente transformar, mas onde elas vão 

igualmente receber a marca.igualmente receber a marca.
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cena cincocena cinco

excluídos.comexcluídos.com
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Internet no BrasilInternet no Brasil

  Valor, 24.11.00 http://www.valoronline.com.br/

Apenas 300 dos 5.500 municípios com acessoApenas 300 dos 5.500 municípios com acesso

CClasses A e B - concentrada nas áreas mais ricas lasses A e B - concentrada nas áreas mais ricas 
do paísdo país
Norte, Nordeste e Centro-Oeste < 0,01% de internautasNorte, Nordeste e Centro-Oeste < 0,01% de internautas
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88% sem computador
92% sem acesso à Internet

excluídos.comexcluídos.com



Internet no BrasilInternet no Brasil

total de usuários domésticos 
ativos = 13,4 milhões

http://www.estadao.com.br/tecnologia/internet/2003/nov/03/141.htm
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21,7% 2003 = 17,4 milhões

2002 = 14,3 milhões

2004 = 20,9 milhões

excluídos.comexcluídos.com

vídeo



cena setecena sete

Algumas pistasAlgumas pistas
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democratização do acessodemocratização do acesso

telecentro
s

telecentro
s

porto alegreporto alegre terminais públicosterminais públicos
acessa são pauloacessa são paulo

porto digitalporto digital

cefet cearácefet ceará

mocorongomocorongo

saúde alegriasaúde alegria

Redes & ConexõesRedes & Conexões

correioscorreios

fundação casa grandefundação casa grande
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... educadores que orientassem os 
usuários na elaboração destes projetos de 
aprendizagem. Se não houver eficiência 
neste processo; no caso de uma no caso de uma 
comunidade utilizar seus equipamentos comunidade utilizar seus equipamentos 
apenas para games e chatsapenas para games e chats, não havendo 
projetos para apresentar no portal, o 
telecentro ou centro comunitário de tecnologia 
não teria seus recursos financeiros renovados.

primeiros desafios...primeiros desafios...

telecentro
s

telecentro
s
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pedagogização exageradapedagogização exagerada
  dos processos!!!dos processos!!!



... os desafios... os desafios

pedagogização exageradapedagogização exagerada
  dos processos!!!dos processos!!!

RicOS
pobres
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cenas baianascenas baianas

Inclusão comInclusão com
a nossa cara!a nossa cara!

A homepage de matilde. 
Liceu deArtes e Ofícios.

foto: isabel gouveia
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cena oitocena oito



o equivalente, na Bahia,  ao cibercafé.
espaço aberto para navegações na 
Internet. 

conexõesconexõesciberparqueciberparque
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espaço-tempo de produção de espaço-tempo de produção de 
culturaculturass e conhecimento e conhecimentoss

ciberparqueciberparque
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fortalecimento fortalecimento 
dadass cultura culturass!!

desafios...desafios...
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possibilidades...possibilidades...

inclusão digital e 
educação andam 

lado a lado
Copyleft  nelson pretto ...  copie tudo!



futuro ?!
concepção de móvel....
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http://www.socinfo.org.br/

http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL
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Copyleft  nelson pretto ...  copie tudo!



Copyleft  maraia helena bonialla....  pode copiar tudo!

vídeo



... os desafios... os desafios

www.faced.ufba.br
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www.radio.faced.ufba.br

... os desafios... os desafios
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www.radio.faced.ufba.br

A Tarde, 11/07/2005



©  nelson pretto mas.. pode copiar tudo

horizontalidades dos horizontalidades dos 
processos!processos!

NovaS baseS PARA a educaçãoNovaS baseS PARA a educação
Software LivreSoftware Livre

isso é inclusão...isso é inclusão...

A ampliação de uma rede 
colaborativa é uma dimensão 
fundamental para a educação



arte:  andré faria para o projeto conexõesconexões

inclusão digital

desafios para a sociedade

inclusão social

epílogoepílogo

novas educações
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inclusão sociodigital



anísio teixeira

década de 50

dar aos filhos 
dos pobres 
aquilo que os 
filhos dos ricos 
têm em casa...

década de 50
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fortalecer a escola pública!



alunos e professores passam alunos e professores passam 
a viver um processo dea viver um processo de  

excitação coletivaexcitação coletiva, com a , com a 
escola sendo um escola sendo um espaço espaço 

coletivo de produção de coletivo de produção de 
culturas e de culturas e de 

conhecimentosconhecimentos

arte:  andré faria para o projeto conexõesconexões
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FaxFax 0 __ 71 3263 72920 __ 71 3263 7292
FoneFone 0 __ 71 3263 72720 __ 71 3263 7272

nelson@pretto.infonelson@pretto.info

www.pretto.infowww.pretto.info

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

www.faced.ufba.brwww.faced.ufba.br

Nelson Nelson PrettoPretto
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