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Quem?



Vocês?



Tecnopolítica? Contracultura digital?



Programa

AULA 1
Como chegamos até aqui
Apresentação da disciplina, alunas/os;
História dos aparatos tecnopolíticos de acesso, produção, distribuição e exibição 
de filmes: cinema, vídeos, televisão; internet.

AULA 2
Cultura livre e licenças livres
Origens da propriedade intelectual: copyright e direito do autor.
Práticas anti-copyright no século XX
Copyleft e software livre
Creative Commons e outras licenças livres;



 AULA 3

Cultura P2P e Contracultura digital
Formas de circulação e distribuição de filmes na internet
Compartilhamento de arquivos, download livre e pirataria
Tecnopolítica e ciberativismo do conhecimento livre
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1. Como chegamos até aqui?

Séc. XIX, período de surgimento de várias “tecnologias de comunicação”

Telégrafo, 1837
Rádio, 1895
Fonógrafo, 1877
Fotografia, 1839

CINEMA, 1895



1. Cinema

Câmera Escura
Praxinoscópio, 1877
Cinetoscópio, cinetógrafo, 1891

CINEMATÓGRAFO
3 em 1: gravava, revelava e exibia os filmes



https://www.youtube.com/watch?v=fNk_hMK_nQo


“Sob o ombro dos gigantes”

Nada se cria do nada



2. Vídeo

Objetos de “reprodução” de imagens/sons

Walter Benjamin, A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1939)
“Aura” perdida, obras passam a ter reproduções, que tem valor por si

VídeoCasssete: 1959-1963
Fita-casssete: 1963
Sony Betamax e os lobbys para criação de “impostos” sobre cassetes, 1976





3. Televisão



3. Televisão

Reprodução como desobediência

Recriação como criação



4. Internet



gracias!

leofoletto@gmail.com - @leofoletto (Instagram/Twitter)
leofoletto.info

http://baixacultura.org - @baixacultura
https://apoia.se/baixacultura

mailto:leofoletto@gmail.com
http://baixacultura.org
https://apoia.se/baixacultura

