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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. NOME DO BOLSISTA: Larissa Palma Coelho

1.2. NOME DO ORIENTADOR: Maria Helena Silveira Bonilla 

          

1.3. PERÍODO TRABALHADO:
 Agosto a fevereiro 

1.4. TÍTULO DO PROJETO: Inclusão Digital: articulação dos nós da rede

2.

2. EXECUÇÃO:

2.1

Descrição da Atividade Período

Leitura e estudos em torno do tema Inclusão Digital e software livre Agosto 2005 a janeiro 2006
Participação de reuniões de estudos com a orientadora e grupo de        

pesquisa(GEC:http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome)

agosto 2005 a fevereiro 2006.

Levantamento dos grupos que estão desenvolvendo pesquisas e ações

de inclusão digital na UFBA 

 Agosto e setembro 2005.

Elaboração  de  roteiros  para  entrevistas  a  serem realizadas com os

sujeitos da pesquisa

Setembro 2005.

Contato com os grupos Setembro 2005.
Realização das entrevistas Outubro 2005.
Transcrição das entrevistas Novembro 2005.
Tabulação das categorias presentes nas entrevistas Dezembro 2005
Leitura das produções dos grupos Novembro 2005 a janeiro 2006
Participação em seminários e oficinas relacionados com a temática da

pesquisa 

Agosto  a dezembro 2005.

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome


2.2. RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS:

u Compreensão dos conteúdos estudados: Alfabetização digital, Inclusão/Exclusão
digital, Software Livre e   Inclusão Social;

Participação em seminários da área dentro e fora  da UFBA:  Participação da oficina Twiki:  usando o
ambiente colaborativo que aconteceu na I e II Semana de Software Livre na Faculdade de Educação, nos
dias 16 e 17 de agosto e 02 de dezembro de 2005. Participação da oficina Inkscape : uma ferramenta
livre  para  o  desenho  vetorial  que  aconteceu  na  I  e  II  Semana  de  Software  Livre  na  Faculdade  de
Educação, nos dias 16 e 17 de agosto e 01 de dezembro de 2005. Participação da oficina Open Office
Texto/writer que aconteceu na I Semana de Software Livre na Faculdade de Educação, no dia 17 de
agosto de 2005. Participação da oficina Conhecendo o ambiente desktop GNOME que aconteceu na I
Semana de Software Livre na Faculdade de Educação, no dia 19 de agosto de 2005. Participação da
equipe  de  apoio  na  I  Semana  de  Software  Livre  da  Faculdade  de  Educação,  promovida  pelo
Departamento de Educação II  da Faculdade de Educação, realizada de 16 a 19 de agosto de 2005.
Participação do I  Fórum Baiano de Inclusão Digital  e  do II  Fórum Baiano de Software Livre  que foi
realizado em Salvador nos dias 26 e 27 de setembro de 2005, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado
na Paralela.  Participação do I Seminário Baiano de Radiodifusão Comunitária com o tema "A Importância
das Rádios Comunitárias na Democratização da Comunicação", realizado nos dias 03 e 04 de novembro
de 2005 na Biblioteca Pública do Estado, que fica localizado nos Barris.  Participação do III  Encontro
Regional ABED de Educação a Distância, região nordeste, realizado em Salvador nos dias 24 e 25 de
novembro de 2005, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado na Paralela sobre o tema "Educação a
Distância na Bahia: construindo caminhos". Participação da II Semana de Software Livre da Faculdade de
Educação, promovida pelo Departamento de Educação II da Faculdade de Educação, realizada de 30 de
novembro a 06 de dezembro de 2005. Participação do Seminário Escola Interativa, promovido pela CIPÓ
- Comunidade Interativa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador, nos
dias 16 e 17 de dezembro de 2005.
Interação e comunicação com pesquisadores que trabalham com inclusão digital,  blog,  comunidades

virtuais e educação a distância,  via fóruns, blogs e chats. 

Com a aplicação das entrevistas aos sujeitos da pesquisa, pude concluir parcialmente que o conceito de

inclusão digital está sendo discutida por eles, como um tema mais amplo, que não se limita ao acesso às

tecnologias, mas inclui também o acesso às informações na internet, o treinamento, a motivação para

utilizar esta tecnologia, a existência de envolvimento com a geração de conteúdos digitais; o idioma da

pessoa; enfim, uma inclusão digital que proporcione a  participação do incluído de maneira mais efetiva

na sociedade, uma inclusão sócio-digital (entrevistas com pesquisadores do ICI, FACOM, IM e ADM).

Compreensão dos conteúdos estudados: Inclusão/exclusão digital, Software Livre, Inclusão/exclusão

social

Participação  no  grupo  de  estudos  sobre  a  temática  Inclusão  Digital  dentro  do  GEC

(http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/ProjetosInclus%E3oDigital) da Faculdade de Educação.

A minha integração no contexto da articulação das tecnologias com a educação, levou-me à construção

de um blog, onde estou problematizando tudo que envolveu as leituras e discussões sobre a temática da

pesquisa e que servirá de base para a construção do projeto de monografia.

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/ProjetosInclus%E3oDigital


2.3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS (Max. 10):

1. BONETI, Lindomar Wessler. Educação Inclusiva ou Acesso à Educação? In: 28ª Reunião Anual da

Anped - 40 anos de Pós-Graduação em Educação no Brasil:  produção de conhecimentos, poderes e

práticas.  Caxambu:  Anped,  2005.  (Anais)  Disponível  em:

http://www.anped.org.br/28/textos/gt11/gt11153int.rtf.

2. BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola Aprendente: para além da sociedade da informação. Rio

de Janeiro: Quartet, 2005.

3. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.

4. PELLANDA, Nilze Maria.  Inclusao Digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. São Paulo : DP&A,

2005.

5. FERREIRA, Mônica Dias Peregrino. As armadilhas da exclusão: um desafio para a análise. In:25ª

Reunião   Anual  da  Anped  –  40  anos  de  Pós-Graduação  em  Educação  no  Brasil:  produção  de

conhecimentos,  poderes  e  práticas.  Caxambu:  Anped,  2005.  (Anais)   Disponível  em:

http://www.anped.org.br/25/monicaperegrinoferreirat06.rtf 

6. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; CASSINO, João (org.). Software Livre e Inclusão Digital. São Paulo :

Conrad do Brasil, 2003.

7. SORJ, Bernardo.  Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na Sociedade da Informação.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2003.

2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS:

No inicio do processo, não tinha tanta familiaridade com  o tratamento metodológico conferido à 

pesquisa e às tecnologias relacionadas as  pesquisas (como fazer entrevistas, transcrição, tabulação, 

etc), mas tratei de empenhar-me em pesquisas bibliográficas e com ajuda de outros colegas do GEC e da

orientadora pude superar esta dificuldade. 

A greve dos funcionários da UFBA (período) dificultou os contatos com os membros dos grupos que 

desenvolviam atividades de interesse para o projeto, o que demandou maior empenho da bolsista no 

estabelecimento dos contatos. Tal dificuldade foi contornada com a utilização de contatos via e-mail 

particular de cada pesquisador relacionado aos projetos elencados.

Como estou colocando todos os dados coletados da pesquisa no site 

http://www.anped.org.br/25/monicaperegrinoferreirat06.rtf
http://www.anped.org.br/28/textos/gt11/gt11153int.rtf


2.5 LiISTE OS PRODUTOS GERADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO:

Participação na construção da I e da II Semana de Software Livre na Faculdade de Educação da UFBA

que aconteceram nos meses de agosto e dezembro de 2005.

Construção  de  um  espaço  onde   publico  os  dados,  resultados  e  análises  da  pesquisa

(http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/IncDigital).

Construção  de  um  blog  (http://www.diarioacademico.blogspot.com)  onde  sistematizo  reflexões,

decorrentes da revisão bibliográfica e dos entrelaçamentos com os dados coletados na pesquisa,  que

vão dar origem ao projeto monográfico.

          

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/IncDigital
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