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1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. NOME

DO BOLSISTA:
Sandra Santana dos Anjos Loiola
1.3. PERÍODO
TRABALHADO:
agosto/2004 a
janeiro/2005

1.2. NOME

DO ORIENTADOR:
Maria Helena Silveira Bonilla

1.4. TÍTULO DO PROJETO:
Formação de Professores e Software Livre: o caso FACED/UFBA
2.

2. EXECUÇÃO:
2,1

Descrição da atividade
Levantamento, pesquisa bibliográfica, e revisão
da literattura
Elaboração de fichamentos e resenhas
Elaboração de roteiros para entrevistas
Observação e registros dos processos na Faced
Realização de entrevistas
Transcrição das entrevistas
Produção de artigo sobre a temática
Construção de resumo para submissão de
trabalho
Elaboração de Relatório Parcial

Período
Agosto/2004 a janeiro/2005
Agosto/2004 a janeiro/2005
Novembro/2004
Novembro/2004 a janeiro/2005
Novembro/2004 a janeiro/2005
Dezembro/2004 a janeiro/2005
dezembro/2004 a janeiro/2005
janeiro/2005
janeiro/2005

2.2. RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS:
u
Compreensão dos conteúdos estudados: Alfabetização digital, Inclusão/Exclusão
digital, Software Livre e Inclusão Social;
u
Apreensão dos conhecimentos necessários para
questão do Software Livre e da Inclusão digital;

comprender um pouco a

u
Obtenção de dados que apontam para a necessidade de pessoas que possam
dar auxílio técnico e informações sobre o tema;
u
Identificação de algumas dificuldades enfrentadas no contexto tecnológico da
Faced/UFBA como: desconhecimento das pessoas da comunidade com relação ao
Software Livre, estranhamento à sua implementação nas máquinas da Faculdade;
u
Obtenção de dados que apontam para a necessidade de fomentar discusões
sobre o tema desconhecido (Software livre).
2.3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS EFETIVAMENTE UTILIZADA (Max. 10):
u

AFONSO, C. A. Internet no Brasil: o acesso para todos é possível? Policy Paper ILDESFES;
Friedrich-Ebert-Stiftung, n. 26, setembro de 2000, 20 p.

u

CARTILHA DE SOFTWARE LIVRE. http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CartilhaSL

u

BONILLA, Maria Helena. Inclusão digital e formação de professores. Revista de
Educação, Lisboa. 2002.

u

BRASIL. Sociedade da Informação no Brasil. Livro Verde. Brasília:
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. Disponível em:
http://www.socinfo.org.br/

u

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

u

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação.
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.

u

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software livre: a luta pela liberdade do
conhecimento. São paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁLAS:
Estranhamento do assunto e seus termos específicos
Esse foi um dos problemas enfrentados no início da pesquisa, momento que tinha
conhecimento superficial sobre o tema. Entretanto a participação nos eventos, nas
discussões do grupo de pesquisa e as leituras foram amenizando essa dificuldade.
Entrevistas com professores e funcionários
Em virtude da incompatibilidade de horários, em muitos momentos foi difícil efetivar as
conversas com alguns professores, o que se tornou um problema a ser resolvido. Para
tanto buscamos agendar as entrevistas, uma solução viável que entretanto não
conseguiu solucionar o problema por completo pois ainda assim os emprevistos davam
conta de desestruturar o compromisso previamente marcado.
Interação com as máquinas em Software Livre
Esse problema foi oriundo da falta de habilidade e conhecimento prático na utilização
de tecnologias digitais, especialmente de máquinas que utilizem Software Livre.
Enfrentei problemas com a desconfuguração dos arquivos produzidos no sistema
proprietário quando procurava abri-los nas máquinas que rodam em Software Livre.
Tornou-se necessário, então, a utilização intensa da máquina que está com o Software
livre instalado e a busca constante de pessoas que têm mais familiaridade com esse
sistema a fim de que as dificuldades pudessem ser superadas, o que estou
conseguindo ao longo do trabalho.
2.5 LISTE OS PRODUTOS GERADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO:
Participação como ouvinte do seminario promovido pela SBC (Sociedade
Brasileira da Computação) realizado no períodode 02 à 04 de Agosto de 2004.
➢

Participação como ouvinte do III Cibercon ( Congresso Internacional de Direito e
Tecnologias da Informação) realizado nos dias 26 a 28 de Agosto de 2004.
➢

Participação da oficina Cibereducação promovida pela SBPC regional (Sociedade
Brasileira do Progresso e da Ciência) no período de 29 de Nevembro à 02 de
Dezembro de2004;
➢

Produção
de
artigo
sobre
o
http://twiki.im.ufba.br/bin/view/GEC/ArtigoPesquisa
➢

➢

tema,

Submissão de artigo no II Festival de Software Livre da Bahia.

disponível

em

