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O minicurso se propõe a discutir a produção do conhecimento e sua relação com a
educação. Partiremos do estudo das possibilidades trazidas pelo movimento global de
produção colaborativa de conhecimento livre, através das tecnologias digitais para, com
base na ética hacker, pensar a educação numa perspectiva colaborativa. Especial atenção ao
trato da cultura digital enquanto espaço aberto onde os novos modos de relacionamento e
de intercâmbio de culturas promovem, potencialmente, novas possibilidades de produção
de conhecimentos e culturas, no plural. Anaĺise das linguagens dos jovens a partir da
intensa utilização dos dispositivos digitais (RUSHKOFF, 1996 e 2008), do movimento de
código aberto (BENKLER, 2005 e 2006, LESSIG, 2000, PRETTO, 2008) e da propagação
das redes peer-to-peer (p2p) para a produção e circulação de bens (BENKLER, 2005;
TAPSCOTT, 2006 e LESSIG, 2004). Análise das licenças criativas (GPL e Creative
Commons), das possibilidades de produção de áudio, vídeo e texto com software livre e os
mecanismos de "publicação" on line visando a democratização do conhecimento. Análise
dos novos desafios postos para o sistema educacional com a perspectiva colaborativa:
"você
é
o
que
compartilha"
(LEADBEATER,
2008).
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