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 People say the Internet is about
disintermediation, but in fact an

astonishing amount of our online activity
is conducted via the fve stacks: Amazon,
Apple, Facebook, Google, and Microsoft. 

htps://techcrunch.com/2016/10/29/zcash-blockstack-and-appcoins-oh-my/



Quais as implicações desse cenário para as
produções de alunos e docentes em

instituições públicas?

htps://techcrunch.com/2016/10/29/zcash-blockstack-and-appcoins-oh-my/



São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas...





Docentes, discentes, funcionários... “utilizam de
recursos externos aos domínios da Universidade
para seus trabalhos acadêmicos e 
Institucionais…Estes exemplos formam uma
realidade muito difícil de mudar e de
identifcar.”



+ Opção | Grátis = 
Bem público



“A escolha da Google seguiu o
princípio de estabelecer 

mais um recurso de apoio ao ensino.”

“maior número possível de recursos
tecnológicos de apoio às aulas”

“



+ +
Office 365Classroom



#1 + uma “opção” é demais?

 

Para 4 sistemas
Sustentabilidade, formação & apoio



#2 competição desigual

365: Microsoft
Classroom: Google
Moodle: Comunidade
Teleduc: Grupo de pesquisa



#3 grátis não é aberto

“acreditamos que no domínio "m/g.unicamp.br" o seu

principal conteúdo, de aulas, seja público,

 



O conteúdo 
 -> entra

Mas o conteúdo produzido não

é aberto ->



#4 grátis não é grátis

Esta adesão é grátis
para escolas públicas ou
sem fns lucrativos.



“...sem preocupações com 

eventual vigilantelismo.”





Busca, Maps, Blogger, Youtube...



#5 grátis não é caridade

“Observe que estes termos 
são muito genéricos…”

“assumimos que  o usuário tem ciência de
suas responsabilidades como usuário da

Unicamp e que está de acordo com a
política de privacidade da Google.”









“O que os seres humanos são e serão é
decido pelas ações de dignatários e
movimentos políticos e não por menos,
pelo formato de suas ferramentas.”
(Feenberg, A.)



“Margem de manobra” “táticas e astúcias”

vs. 

“Technological momentum” (Hughes)

Quem escolhe? Quais as consequências?
Qual o papel das instituições públicas? 



#6 oferecer cardápio não é democrático

"Free election of masters 
does not abolish 

the masters or the slaves" 
(Marcuse)



Decisão participativa
Discussões e debates sobre adoção
Explicar e depurar “termos”
Sustentabilidade das soluções 
Formar comunidade acadêmica
Não terceirizar a política tecnológica a uma empresa, ou ao acaso.



Código aberto Código fechado

Hospedagem local Hospedagem remota

Dados locais Dados remotos 

Customização Padronização

Uso educacional Mineração de dados

De graça = 
 (tempo/pessoal)

De graça =
(tempo/pessoal)

Escolhas

Conteúdo aberto

Lock-in

Conteúdo fechado
Chromebooks
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