
m úl t ima ins tância , os 
princípios da ética hacker 
são os mesmos da educa
ção", afirma o professor 
da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal 

I da Bahia (UFBA) Nelson 
de Luca Pretto. Em outras palavras, ele 
quer dizer que paixão, liberdade, valor 
social, ética da rede, atividade, partici
pação responsável e criatividade - pila
res da ética hacker - deveriam também 
ser aplicadas no ensino. "Infelizmente, a 
educação foi perdendo esses valores e se 
transformou em algo muito mais próxi
mo a uma lógica mercadológica do que a 
uma lógica colaborativa e solidária", diz. 

Os primeiros adeptos da filosofia ha
cker, programadores do início da com
putação na década de 1960, acredita
vam que o desenvolvimento de um pro
cesso mais colaborativo e mais aberto, 
que permitisse acesso rápido às desco
bertas e informações, possibilitaria um 
grande desenvolvimento científico e 
tecnológico. "Eles falavam da criação 
de softwares, nós falamos de conheci
mento de forma geral", compara Pret
to, coorganizador de Inclusão Digital: 
Polêmica contemporânea, lançado no 
ano passado pela Edufba. 

Um dos pontapés iniciais da dis
cussão a respeito desse fenômeno foi o 
lançamento, em 2001, do livro The Ha
cker Ethic (A Ética Hacker, sem tradução 
para o português), do filósofo finlandês 
Pekka Himanen. Com prefácio do pai do 
software livre Linus Torvalds e epílo
go assinado pelo sociólogo Manuel Cas
tells, o livro sistematizou os pilares des
sa ética de trabalho que, segundo ele, é 
diferente e entra em choque com o modo 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de trabalhar típico do capitalismo, cen
trado na propriedade intelectual. 

O mais conhecido expoente dessa 
produção colaborativa em rede é a Wi-
kipedia, a enciclopédia livre, passível de 
edição por qualquer pessoa conectada 
à internet, responsável pela decadência 
das enciclopédias tradicionais, impres
sas em papel e de autoria fechada. 

Mas há também exemplos em outras 
esferas: desde junho de 2011, recursos 
educacionais produzidos pela Secreta
ria Municipal de Educação de São Pau
lo estão abertos, ou seja, disponíveis pa
ra download no site do órgão sob a l i 
cença Creative Commons. A licença fle

xível de propriedade intelectual permi
te que o conteúdo de projetos pedagó
gicos e o próprio material didático pro
duzido pela pasta sejam utilizados gra
tuitamente, desde que para fins não co
merciais, inclusive por redes de ensi
no de outros estados e municípios. Ela 
também abre a possibilidade para que 
o professor se aproprie e adapte os ma
teriais de acordo com a realidade de sua 
escola. "A iniciativa é importante, por
que de fato coloca o serviço público tra
balhando na perspectiva de liberar os 
conteúdos e favorecer a circulação de 
conhecimento", analisa Pretto. 

Em 2006, outra iniciativa semelhan

te aconteceu na Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. Batizado de Fo
lhas, o projeto convidou professores da 
rede pública a produzir materiais didá
ticos cuja reprodução total e parcial es
tava livre e autorizada a todos. Um dos 
resultados foi o Livro Didático Público, 
que desenvolveu 12 volumes de várias 
disciplinas para o Ensino Médio. 

Para a ativista digital Bianca Santana, 
coordenadora do Projeto Recursos Edu
cacionais Abertos na Casa de Cultura Di
gital, o processo de produção pode ser 
demorado, mas dá oportunidade para o 
educador inserir elementos locais e se 
sentir um pouco autor dos livros adota
dos. "Uma professora de História e Geo
grafia do Pará, por exemplo, falou que es
tava cansada de receber livros didáticos 
com capítulos inteiros dedicados à imi
gração japonesa em São Paulo", lembra. 

A transformação de educadores e alu
nos em produtores de conteúdo digital na 
internet - e não apenas de consumidores 
passivos de informação - é um passo fun
damental para a inclusão digital plena. 
"No momento da produção o aluno passa 
também a consumir. É nessa hora que ele 
entra em contato com a língua culta e com 
a ciência moderna", observa Pretto. 

Apesar de considerar que as inicia
tivas pautadas na produção colabora
tiva em rede estão crescendo no Bra
sil e no exterior, Nelson Pretto ainda 
acredita que existem entraves. "As ex
periências são muito localizadas e ca
recem de uma ação contundente do go
verno federal e dos governos estaduais, 
de modo a implantar políticas públicas 
que considerem a circulação de conhe
cimento como uma prioridade." 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 66, p. 60-61, maio 2012.




