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Apresentação
Inicia iva Educação Aberta. Este guia de bolso que pretende apresentar
de forma clara e obje iva algumas das principais soluções abertas que
podem ser úteis a sua atuação social, cidadã ou laboral.
Oferecer à sociedade a possibilidade de conhecer as origens e
funcionalidades das soluções destacadas, seus usos em contextos
educa ivos, além de referenciar as comunidades de desenvolvedores
destes so twares/plataformas e outros pro issionais/empresas que
atuam na prestação de serviços.
Cada solução é apresentada a par ir de seções que foram organizadas
para facilitar a compreensão de seus aspectos mais relevantes:
•

Origem: Os so twares são produtos do desenvolvimento
humano, do aprimoramento técnico que vimos desenvolvendo
historicamente. Por isso, apresentamos um pouco dos fatos que
mobilizaram a criação de cada solução, os principais
personagens por trás desse processo e outros elementos
históricos.

•

Funcionalidades: Nesta seção é possível entender os recursos
que estão disponíveis em cada uma das soluções e a que se
des inam, qual o seu propósito.
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•

Exemplos de uso em educação: Alguns exemplos da inserção
destas soluções em contextos educa ivos - formais, informais ou
não-formais para inspirar apropriações similares e es imular
novos usos.

•

O que mais você precisa saber: Especi icações técnicas e
aspectos relacionados aos possíveis usos ins itucionais,
cole ivos ou individuais de cada solução.

•

Vídeos: Tutoriais, depoimentos e indicações que podem ser
úteis para ampliar as aprendizagens a respeito dos so twares/
plataformas apresentados.
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Webconferência: voz+vídeo
Big Blue Bu ton
Origem
O Big Blue Bu ton (BBB) é um sistema de conferência via web de código
aberto que começou a ser desenvolvido em 2007 por Richard Alam sob
a supervisão de Tony Baile i integrantes do programa Technology
Innova ion Management da Carleton University. O nome inicial do projeto
era Blindside, referência que foi usada dois anos mais tarde para nomear
a empresa que Alam criou juntamente com Denis Zgonjanin e Fred Dixon
e que passou fornecer suporte e serviços pagos à comunidade Big Blue
Bu ton.
Desde então tanto a comunidade de desenvolvedores quanto a empresa
vem implementando melhorias das quais destacam-se a integração com
vários outros Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS, na sigla em
inglês) e de Gerenciamento de Conteúdo. A versão mais recente do
so tware é a 2.2, lançada em março de 2020.

Funcionalidades
Tal como em uma conferência realizada presencialmente num auditório,
os par icipantes de uma webconferência precisam sen ir-se mo ivados a
manter sua atenção e con inuar assis indo ao que está sendo
comunicado. Considerando esta demanda, os so twares que suportam
8

este serviço online costumam dispor de funcionalidades diversas que
viabilizam a interação entre estes grupos. O BBB, não é diferente e
responde sa isfatoriamente ao permi ir, por exemplo, que os papéis de
apresentador/comunicador e par icipante sejam alterados/inver idos/
mesclados sempre que se julgue oportuno.
O BBB é um cliente HTML5 e demanda os recursos de voz/vídeos
incluídos nos principais navegadores disponíveis para computador ou
smartphone (Google Chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari, por
exemplo) não exigindo a instalação de plugins adicionais.
Listamos a seguir outras das funcionalidades deste so tware:
•

Permite ao usuário com per il de “Moderador” subir e controlar
uma apresentação de slides (pdf/O ice Documents); exibir
vídeos online; compar ilhar sua tela; silenciar/a ivar o som de
outros usuários, ejetar qualquer usuário da sessão e tornar
qualquer usuário o apresentador atual.

•

Os usuários com per il de visualização podem par icipar da
conferência por meio de voz e/ou vídeo; solicitar intervenção por
meio do recurso “levantar a mão” e interagir com outros usuários
por meio de um chat.

•

Dispõe de uma tela/lousa branca onde o Moderador escreve ou
realiza apontamentos e desenhos.

• A webconferência pode ser gravada gerando um arquivo de
vídeo que registra as interações e pode ser revisto e
compar ilhado.
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•

O BBB permite a integração com plataformas de LMS tais como
Moodle, ILIAS, Canvas, Sakai Project, além de também se
integrar com outros ambientes web como Drupal e Wordpress.

Exemplo de uso em educação
Algumas universidades brasileiras e grupos de pesquisa tem u ilizado o
BBB para realizar webconferências e reuniões online por meio da
plataforma “Conferencia web” criada pela Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa – RNP, à qual o sistema BBB está integrado. Na Universidade
Federal da Bahia as funcionalidades do BBB tem sido u ilizadas como
parte das estratégias de aproximação com a comunidade externa através
de debates temá icos online fomentados num componente curricular de
caráter semipresencial.
O conteúdo destes debates está disponível aqui:
h tps://blog.u ba.br/polemicas/polemicas-contemporaneas-em-casa/
Outro uso bastante recorrente na educação é o da integração do BBB à
plataforma Moodle, viabilizando principalmente a realização de aulas
síncronas para grupos de alunos em cursos/componentes curriculares
semipresenciais ou na modalidade EAD.
Alguns exemplos desta ar iculação Moodle/BBB estão em curso na
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul:
h tps://sead.ufms.br/tutorial-de-uso-big-blue-bu ton-html5/;
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e no Ambiente Virtual de aprendizagem do Ins ituto Federal de
Educação da Paraíba:
h tps://ava.ead.ifpb.edu.br/login/index.php
h tps://www.ifpb.edu.br/ead/paginas-moodle/tutoriais
ou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia:
h tps://www2.ufrb.edu.br/ead/no icias1/205-bigbluebuton

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
Para acessar uma webconferência realizada
através do sistema BBB, será necessário um navegador
web atualizado, conexão à internet, câmera e microfone
– que vem integrados a maioria dos notebooks e
smartphones.
Observe o detalhamento destes requisitos para
desktop:
• Microcomputador de 1Ghz (ou superior) com 512 Mb
de memória RAM.
• Browser atualizado: Firefox, Safari ou Google
Chrome.
• Adobe Flash Player instalado e atualizado. Veri ique
sua versão em h tp://get.adobe. com/br/ lashplayer/.
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• Oracle Java instalado e atualizado. Veri ique sua
versão em
h tp://www.java.com/pt_ BR/download/installed.jsp.
• Microfone e caixa de som ou headset para
transmissão e recepção de áudio, webcam ou câmera
ilmadora para transmissão de vídeo e conexão de
Internet com no mínimo 1Mbps.

Sobre o per il de u ilização
O BBB pode ser u ilizado de maneira individual,
por exemplo, por meio dos serviços oferecidos por
ins ituições públicas como as universidades e centros
de pesquisa que fazem parte da Comunidade
Acadêmica Federada (rede CAFe), gerida pela RNP. Ao
acessar
a
plataforma
“Conferencia
WEB”
h tps://conferenciaweb.rnp.br/ basta realizar o login
com usuário e senha da rede CAFe.
Outra opção é a oferecida pela empresa Mconf
que disponibiliza para sociedade as funcionalidades do
BBB através da plataforma h tps://elos.vc/site/pt/.
Atualmente as webconferências iniciadas através da
plataforma permitem a conexão simultânea de até 15
usuários.
Um usuário individual que detenha os
conhecimentos técnicos para instalação do sistema em
um servidor próprio também pode providenciar a sua
montagem uma vez que o código fonte está bem
documentado e disponível:
h tp://docs.bigbluebu ton.org/2.2/install.html
12

Ainda assim, cabe mencionar uma consideração
feita pela própria comunidade em relação a opção por
instalação em um servidor que precisará ser dedicado e
montado a par ir de especi icações de nível médio: o
custo inicial em relação a aquisição de hardware e
instalação para este servidor costuma ser signi ica ivo.

Para contribuir e dialogar com comunidade de
desenvolvedores

Links para prestadores de serviço

As principais funcionalidades desta solução equivalem
aos serviços oferecidos pelas plataformas/empresas
Zoom e Webex, por exemplo.
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Jitsi Meet
Origem
O Jitsi Meet compõe uma série de aplicações criadas para proporcionar a
comunicação por meio de videochamadas online. Inicialmente sendo
designado como SIP Communicator, Jitsi era um projeto de Emil Ivov que,
em 2003, integrava o corpo de alunos da Universidade de Estrasburgo.
Foi também Ivov que em 2009 fundou a BlueJimp empresa que
impulsionou o desenvolvimento da inicia iva Jitsi a par ir da contratação
e apoio pro issional aos seus desenvolvedores.
Com a intenção de criar um aplica ivo de webconferência capaz fazer
frente aos conhecidos Hangout e Skype, que em 2014 toma forma o
projeto Jitsi Meet tendo como base um protó ipo de Philipp Hancke.
Quatro anos mais tarde a comunidade de desenvolvedores passou a
contar com o apoio da empresa 8x8 que adquiriu a Jitsi Technology e
também é responsável pelo aprimoramento deste so tware livre.

Funcionalidades
O Jitsi Meet é reconhecido por oferecer um serviço de webconferência
que é totalmente criptografado, gratuito e baseado em código aberto já
que não depende de plugins proprietários. Ao mesmo tempo ele se
destaca por sua simplicidade, para iniciar uma webconferência, basta
escolher/criar um nome para a sala e não é necessário possuir/criar uma
conta para u ilizá-lo. Suas principais funcionalidades são:
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• Ao ingressar na conferência com vídeo, será possível escolher
qual a qualidade/resolução de sua câmera, o que reduz o
consumo de dados e facilita a conexão desde redes menos
potentes/estáveis.
• Após abrir, inserir o nome da sala e avançar, a nova página que
será carregada tem uma URL personalizada que poderá ser
compar ilhada como endereço de referência para que outras
pessoas possam se unir à conferência. Além desta forma,
também é possível juntar-se á conferência através de uma
ligação, já que a plataforma oferece um número telefônico e um
PIN após a abertura/criação da sala.
•

Caso seja do interesse, será possível adicionar uma senha para
limitar o acesso à sala que foi criada.

•

O Jitsi Meet também permite a gravação da conferência mas
exige uma conta num serviço externo de armazenamento online
– Dropbox.

•

Como forma de ampli icar a visibilidade, está disponível ainda a
realização da retransmissão (streeming) da conferência para o
Youtube.

•

Os usuários podem par icipar da conferência por meio de voz e/
ou vídeo; solicitar intervenção por meio do recurso “levantar a
mão” e interagir uns com os outros através de um chat.
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• Ao usuário com per il de "Apresentador" é permi ido
compar ilhar sua tela (exibindo vídeos, textos ou conteúdos de
outras aplicações), silenciar os demais usuários, expulsar um
usuário e ver esta ís icas sobre o tempo de fala de cada
par icipante.

Exemplo de uso em educação
As funcionalidades do Jitsi Meet podem ser úteis não somente no caso
de webconferências com muitos par icipantes. As reuniões docentes,
entre alunos, de tutoria professor-aluno, bem como debates que
envolvem grupos menores, também são possíveis e recomendados. O
acesso aos serviços é muito simples e por isso pode ser u ilizado com
diferentes ipos de públicos.
Outra u ilização bastante comum em educação é criação de vídeos
tutoriais u ilizando o Jitsi Meet. Uma vez que está permi ido ao usuário
realizar a gravação da conferência, pode-se também lançar mão da
cria ividade numa mescla com outras funcionalidades, como
compar ilhamento de tela, para criar um vídeo tutorial. Aqui temos
exemplos:
h tps://www.youtube.com/watch?v=2RU_ik7pLE8
h tps://www.youtube.com/watch?v=EqGyy5VBLS0
Outras u ilizações:
h tps://vimeo.com/414173191
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• No computador, não é necessário instalar nenhum
outro recurso ou criar uma conta para usar o Jitsi Meet
basta acessar o site através do navegador, que funciona
como um cliente da Web. No caso de realizar o acesso
através de disposi ivos móveis, somente será
necessário buscar pelo Jitsi Meet na loja de aplica ivos
– Android e iOS, e realizar a instalação. Também está
disponível uma do serviço com o Slack.
• Quanto aos padrões de áudio e vídeo, são u ilizados
os de alta de inições baseadas em Opus e VP8.
Também é suportado o padrão WebRTC.

Sobre o per il de u ilização
Os usuários individuais podem u ilizar o serviço
diretamente através da plataforma web do Jitsi Meet ou
por meio do aplica ivo para smartphones.
No caso de ins ituições que tem interesse em
prover os serviços de webconferência para múl iplos
usuários, é possível realizar a instalação do sistema em
servidores próprios.
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A instalação é rela ivamente fácil e o melhor é
realizá-la num servidor virtual privado (VPS na sigla em
inglês). A quan idade de equipamentos/recursos
necessários deverá ser proporcional ao número de
usuários simultâneos que terão acesso ao serviço. Em
seu blog, Javier Casares sugere que, a princípio, é
possível u ilizar uma máquina com 2 GB de memória
RAM e 10 GB de SSD. Exemplo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro que possui o Jitsi Meet instalado em
seus servidores:
h tps://suporte. ic.ufrj.br/kb/faq.php?id=120

Para contribuir e dialogar com comunidade de
desenvolvedores

Links para prestadores de serviço
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Mensagens instantâneas
Telegram
Origem:
O Telegram é uma plataforma para troca de mensagens instantâneas e
outros elementos de comunicação – documentos, fotos, vídeos, etc. Em
2013, os irmãos russos Nikolái e Pavel Dúrov anunciaram sua criação
enfocando a segurança como principal diferencial oferecido pela
aplicação. Com exceção da parte que diz respeito aos servidores, todo o
projeto se baseia em so tware livre e recebe contribuições da
comunidade de desenvolvedores.

Funcionalidades e equivalência
As principais funcionalidades do Telegram estão focadas na conversação
entre usuários. De maneira geral, as mensagens encaminhadas através
da plataforma são armazenadas na nuvem e estão susce íveis ao reenvio,
exclusão e ações de pesquisa. Também é possível o arquivamento destas
mensagens ou agregar-lhes anexos (documentos, vídeos, áudios,
animações mul imídia ou grá icas) com um limite de upload de até 1,5 GB.
Este limite é superior ao da maioria das aplicações similares.
Destacamos a seguir outras funcionalidades:
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•

É mul iplataforma, ou seja, pode ser u ilizado em diferentes
celulares, computadores, ou tablets ao mesmo tempo. Além
disto, diferente de outros aplica ivos, não é necessário estar com
o celular para acessar a versão web do Telegram – ela é
independente.

•

O consumo de dados do Telegram costuma ser mais baixo que o
de seus concorrentes, o que signi ica uma economia no pacote
de dados de um usuário que realiza a conexão a par ir de uma
rede 3g, por exemplo. Existem três opções para economizar
dados no Telegram – se entrarmos em; Con igurações; Dados e
armazenamento; e na guia; Download automá ico de mul imídia,
podemos escolher o que e quanto baixar.

•

No Telegram é possível criar os chamados “supergrupos”, que
podem chegar até 200 mil par icipantes. Nesses grupos os
“poderes” do(s) administrador(es) envolvem a de inição de que
ipo de conteúdo pode ou não ser compar ilhado – re irando a
opção de enviar GIFs ou até mesmo igurinhas, além de
escolherem ser os únicos a realizares postagens, se assim
preferirem. Como em outros aplica ivos similares, também se
permite a criação de canais de transmissão e grupos que podem
ser públicos ou privados (que seriam aqueles acessíveis apenas
através de um link de convite).

•

Conheça os grupos em comum com outro usuário e faça buscas
em grupo na seção de pesquisa.

•

Permite o envio de dinheiro através do aplica ivo.
22

•

No Telegram é possível criar chats secretos que se destroem
automa icamente. O aplica ivo ainda avisa se alguém ira uma
captura de tela da conversa.

• Também não é necessário fornecer o número de telefone. Caso
queira enviar uma mensagem para alguém, mas não possui o
número de telefone desta pessoa, basta fazer uma pesquisa por
seu nome de usuário.
•

Está disponível a edição de mensagens já enviadas, uma
alterna iva a mais em relação a exclusão da mensagem errada
ou a “autocitação” para apontar o erro.

•

U ilização simultânea de várias contas sendo possível alternar
facilmente entre elas sem a necessidade de icar o line.

Exemplo de uso em educação
O Telegram oferece diversas possibilidades de inserção nos contextos
educa ivos. Os principais estão relacionados a u ilização/des inação dada
aos grupos e canais que podem servir, por exemplo, para debater e
compar ilhar informações úteis.
Ao criar um canal ou grupo para uma turma ou cole ivo de estudantes,
pode-se escolher se todos terão a possibilidade de trocar mensagens ou
se somente o professor (administrador) realizará postagens, atribuindo
um per il de bole im informa ivo ao grupo ou canal.
Nesta segunda opção também, os alunos/par icipantes não terão acesso
aos telefones uns dos outros.
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Outro bene ício dos grupos ou canais, é que se pode realizar pesquisas
ou ques ionários simples – úteis para coleta de informações sensíveis
após a apresentação de algum tema de estudo.
A criação de um grupo ou canal privado pode ser aproveitada também
como estratégia para criação de um curso on-line através do qual
conteúdos são compar ilhados e há feedback por meio das enquetes/
pesquisas.
Exemplos:
h tps://t.me/recursosparaclase
h tps://telegra.ph/Creando-Experiencias-de-Aprendizajecon-Telegram-04-04

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• Está disponível nas lojas de aplica ivos dos
principais sistemas operacionais – Android e iOS. Em
computadores conectados à internet, é possível acessar
o Telegram Web através do navegador. Esta versão
emula a operação do aplica ivo para celular e tablet.
Como não é um cliente na ivo, não consome recursos
do sistema ou armazenamento externo e é
caracterizado pelo compar ilhamento de conteúdo
HTML5 (imagens, adesivos e arquivos) com contatos
adicionados anteriormente ou manualmente.
24

Também permite o gerenciamento de grupos, canais e
bots.
• Pode-se u ilizar uma extensão para o Chrome OS e
Firefox OS para o imizar a u ilização através dos
navegadores web.

Sobre o per il de u ilização
As diversas funcionalidades do Telegram podem
ser apropriadas por ins ituições e não somente
usuários individuais uma vez que a privacidade e
segurança das mensagens compar ilhadas é uma das
máximas do serviço, o que costuma interessar bastante
a estas en idades. Quanto a este aspecto, uma
alterna iva a mais é a de con igurar um proxy, ou seja,
criar uma espécie de camada extra para proteger os
chats e suas conversações. Para con igurar o proxy no
Telegram, basta acessar Con igurações; Dados e
armazenamento; e, em seguida, Con igurações de
proxy. É possível ainda estender essa con iguração para
que cubra as mensagens e chamadas – isto pode
tornar a conexão um pouco mais lenta e diminuir a
qualidade das chamadas.

25

Para contribuir e dialogar com comunidade de
desenvolvedores

É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos,
por exemplo, pelo Whatsapp ou Messenger – ambos
pertencentes ao Facebook

26

Signal
Origem
O Signal é um aplica ivo de mensagens instantâneas considerado
“ultrasseguro”. Seus criadores, Moxie Marlinspike – especialista em
segurança de computadores e Stuart Anderson – especialista em
robó ica, lançaram a primeira versão ainda em 2010 como parte das
operações da empresa Whisper Systems. Somente no ano seguinte, após
a empresa ser adquirida por Twi ter, foi divulgado o código fonte do
so tware por meio de uma licença livre do ipo GPL. Atualmente Signal é
o aplica ivo de conversação instantânea que a Comissão Europeia
recomenda aos seus funcionários justamente em função da garan ia de
proteção de dados durante os diálogos.

Funcionalidades
As funcionalidades do Signal, em relação a outros aplica ivos de
mensagens instantâneas, são diversas – mas quase todas centradas no
desa io de que o conteúdo das mensagens compar ilhadas bem como a
iden idade dos usuários esteja a salvo de usos indevidos ou mesmo das
imposições de algum governo que exija da empresa a entrega de
informações armazenadas nos servidores. O Signal não mantém dados
de conversas entre os usuários ou mesmo seus metadados – por
exemplo, informações como quem realizou o envio da mensagem e
quem o recebeu.
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•

Graças à tecnologia das “credenciais anônimas”, você pode criar
e par icipar de grupos no Signal sem que os servidores da
empresa possam iden i icá-lo diretamente.

•

É possível enviar mensagens que se autodestroem após certo
tempo “Mensagens Efêmeras” (5 ou 10 segundos, 1 minuto ou
uma semana).

•

O usuário também pode inserir uma senha de acesso ao
aplica ivo, para evitar que alguém que tenha o telefone
desbloqueado em mãos possa abrir o app e ler as conversas.

•

Os “Printscreens” podem ser desabilitados, o que evita possíveis
usos indevidos das conversações e mensagens temporárias que
foram enviadas.

•

Oferece a opção de apagar regularmente o histórico de
mensagens após um período de tempo determinado.

•

Outro recurso é o de bloqueio automá ico após um período
especí ico de ina ividade.

• A par ir da função “reiniciar sessão segura”, é possível restaurar/
renovar a criptogra ia relacionada a uma conversação, caso o
usuário acredite/iden i ique problemas.
•

Os backups de conversações no próprio disposi ivo só estão
disponíveis para sistemas operacionais Android. Porém, o app
não oferece backup direto na nuvem para nenhum sistema.
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•

Dispõem de um “PIN de bloqueio de Cadastro” que é mais uma
camada de segurança ao fazer login no Signal. Nesse caso, para
a ivar o aplica ivo num outro disposi ivo, além do código de
con irmação que é enviado por SMS, o Signal pedirá também
uma senha. Isso impede que outras pessoas tentem usar o
aplica ivo com o seu número de telefone. É importante guardar
essa senha em um lugar seguro. Se por acaso você esquecer a
senha e não iver anotado, você não conseguirá fazer login em
outro celular, caso mude de aparelho, ou seja, roubado.

•

No Signal não há a igura da pessoa administradora nos grupos.
Todas as pessoas podem adicionar novas pessoas, mudar o
nome e a foto do grupo, e con igurar mensagens temporárias.
No entanto, ninguém pode remover outra pessoa do grupo. Isso
signi ica que se alguém do grupo iver o celular roubado, perder
ou trocar de número, será necessário criar um grupo, já que
deixar o número an igo de alguém no grupo é uma
vulnerabilidade grande. Isso é, na verdade, uma funcionalidade
de segurança, pois dessa forma o servidor não tem como saber
quem está em qual grupo com quem, e nem que pessoa é
responsável por um determinado grupo.

Exemplo de uso em educação
As diversas camadas de segurança oferecidas pelo Signal podem
inspirar debates/experiências interessantes relacionadas à segurança
das informações e dados compar ilhados através da internet,
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especialmente em relação ao monitoramento e demandas destes dados
por ins ituições/ governos. A mobilização social, o a ivismo e as próprias
manifestações culturais, que se u ilizam desses ambiente de troca de
mensagem para sua organização, agrupamento e discussão, estão sob
constante vigilância num universo que parece virtual, etéreo, sem
materialidade, mas que obje ivamente pode ser observado de maneira
contrária – se considerarmos que todo esse conjunto de dados está num
servidor ísico, consumindo energia e ocupando um signi ica ivo espaço
em algum lugar do mundo.
Portanto, u ilizar os recursos do Signal em experiências de aprendizagem
para tensionar esses espaços de par ilha de nossos saberes e de nossa
sociabilidade, pode ser interessante na medida em que abre a
possibilidade de uma re lexão sobre como criamos e nos apropriamos
das tecnologias, atribuindo-lhes sen idos e u ilizando-as com diferentes
propósitos.

O que mais você precisa saber

Para usar esta solução
Está disponível para os sistemas Android (4.4 ou
superior); iOS (10.0 ou superior); Windows 7, 8, 8.1, 10
(64-bit); MacOS10.10 e superiores; distros Linux 64 bit
compa íveis com pacotes APT, como Ubuntu o Debian.

30

Sobre o per il de u ilização
Não pode ser instalado em servidores.
A u ilização em ambientes corpora ivos ou por cole ivos
deve se basear nas orientações disponíveis aqui:
h tps://support.signal.org/hc/pt/ar icles/
360007319731-Posso-u ilizar-o-Signal-para-trabalharPara u ilização do Signal em sua versão desktop é
necessário que antes o aplica ivo esteja instalado num
disposi ivo móvel.

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos,
por exemplo, pelo Whatsapp ou Messenger – ambos
pertencentes ao Facebook
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Buscador
DuckDuckGo
Origem
Criado em 2008 por Gabriel Weinberg esse “site de buscas” ou
“buscador”, tem como foco oferecer aos usuários uma combinação de
bons resultados de buscas e privacidade. Atualmente supera a marca de
1 bilhão de pesquisas mensais e é u ilizado como padrão de buscas em
vários navegadores web – Mozila Firefox e Brave, por exemplo, além de
estar disponível como “motor de busca” em outras plataformas como a
iOS ou como extensão para navegadores como o Google Chrome. Seu
nome é inspirado num jogo infan il e, até onde revela seu criador, não se
relaciona com nenhuma metáfora.

Funcionalidades
O DuckDuckGo oferece um mecanismo de pesquisa entre as páginas da
internet que pode ser u ilizado ao acessar o site da empresa: h tps://
duckduckgo.com/ ou diretamente no navegador web. O diferencial
marcante dos serviços de DuckDuckGo em relação às principais
alterna ivas do setor está relacionado à oferta de privacidade quanto aos
dados das buscas realizadas pelos usuários – a empresa não coleta
informações quando alguém realiza uma pesquisa, o que signi ica que os
resultados que são apresentados não dependem de seu histórico ou
preferências de busca.
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• As restrições de privacidade que oferece incluem o não
compar ilhamento dos dados de usuários (endereço de IP ou
dados de acesso, por exemplo) para outras empresas com
inalidade comercial. Desta maneira, os anúncios não são
direcionados e não há links preferenciais exibidos com bases
nesses dados.
• Ao realizar buscas com DuckDuckGo os usuários também tem
automa icamente a versão de um site criptografado por HTTPS,
oferendo mais segurança no repasse dos resultados da buscas.
•

O histórico de buscas também não é armazenado pelos
servidores do DuckDuckGo, isso signi ica que não há registro
direto de todas as pesquisas realizadas por um usuário, apenas
dados quanto aos termos u ilizados – para melhorar seu
algoritmo, nos casos de palavras digitadas incorretamente, etc.
Esta funcionalidade colabora no sen ido da anonimato.

• Através da função “Bang”, o DuckDuckGo oferece a possibilidade
de realizar buscas diretamente em sites de empresas como
Amazon, eBay, etc. Basta adicionar o símbolo de “!” a frente das
palavras chaves.
•

Oferece a possibilidade de navegar pela página de resultados
das buscas por meio de atalhos de teclado como, por exemplo: a
tecla T, que pode ser pressionada para retornar ao topo da
página, e tecla M para destacar os resultados mais relevantes.
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Exemplo de uso em educação
Experimentar e indicar o DuckDuckGo como motor de busca em projetos
e inicia ivas educacionais pode oferecer a possibilidade de conhecer
resultados que estão para “além da bolha”. Ao mesmo tempo que os
resultados apresentados por outros motores de busca como o do Google
nos parecem bastante precisos, muitas vezes, deixamos de perceber o
percurso ou insumo em que estes resultados estão baseados – sua
personalização decorre do uso de nossos dados pessoais e histórico de
navegação. É assim também que os resultados das pesquisas que
realizamos nos mantém numa redoma rela iva aos nossos gostos e
preferências, na qual há uma iltragem de possibilidades outras que
poderiam nos interessar. Nesse sen ido, mesmo que de maneira não tão
profunda ou de ida, compreender a intencionalidade por trás desses
algoritmos bem como suas limitações – técnicas ou semân icas, se
cons itui numa demanda educa iva do nosso tempo.
Uma ação que pode ser o start para esse diálogo é a con iguração de um
novo motor de busca nos disposi ivos de um determinado grupo de
alunos – a ividade que não exige mais que alguns toques na tela, no caso
de smartphones e é ainda mais simples em navegadores de Desktops ou
Notebooks.
A par ir daí, os resultados de busca rela ivos às mesmas palavras-chave
podem ser analisados e discu idos com base nos modelos de operação
dos motores de busca com per il fortemente comercial – Google, Bing,
etc, e outros como o DuckDuckGo, comprome idos com a apresentação
de bons resultados e não necessariamente daqueles que são mais
rentáveis.
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• O mecanismo de busca com o qual opera o
DuckDuckGo está escrito em código Perl, e u iliza um
servidor Nginx rodando principalmente no FreeBSD.
• O mecanismo empregado pelo buscador é
considerado de modelo híbrido pois lança mão, ao
mesmo tempo, de seu próprio rastreador de conteúdos
e da API dos principais mecanismos de pesquisa na
Internet. Assim, os resultados decorrentes de uma
pesquisa realizada através do DuckDuckGo foram
ob idos da varredura de páginas da internet através do
DuckDuckBot (rastreador próprio) e também de cerca
de outras 400 fontes que incluem Bing ou Yahoo e
serviços como Wikipédia.

Sobre o per il de u ilização
O DuckDuckGo pode ser adotado sem custos
como mecanismo de busca padrão nos navegadores
web instalados nos computadores e disposi ivos
móveis da ins ituição.
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Para contribuir e dialogar com comunidade de
desenvolvedores

É uma alterna iva que equivale aos serviços de busca
do Google e Bing (Microso t)

37

Webconferência : voz
Mumble
Origem
É um so tware livre lançado em 2005 cujo criador é Thorvald Natvig.
Mumble se des ina a interação por voz de múl iplos usuários e sua
u ilização mais peculiar se dá entre grupos de jogadores online uma vez
que possui baixa latência (resposta mais rápida de som) e qualidade de
reprodução das emissões.

Funcionalidades
•

Criptogra ia

para

as

comunicações

realizadas

entre

os

par icipantes das reuniões.
•

Permissão de ingresso e autorização de usuários com base em
bancos de dados externos.

• Apesar de centrar-se nas conversações de voz, Mumble também
oferece aos usuários o recurso de diálogo através de texto.
• Assistente de con iguração que ajuda na detecção e ajuste de
disposi ivos como o microfone.
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• Através do recurso de Áudio posicional os par icipantes têm
referências sobre a distância e direção de seus interlocutores , o
que pode ser bastante ú il quando u ilizado no contexto dos
jogos online.
• Também é possível con igurar atalhos de teclado para alternar
entre a a ivação por voz, pressionar para falar ou modos de
transmissão con ínua.
• Suporta um signi ica ivo número de conexões simultâneas.
•

O so tware dispõe ainda do recurso de gravação de áudio
mul icanal.

Exemplo de uso em educação
O Mumble pode servir à reuniões síncronas em que não seja demandado
a u ilização de vídeo ou nas quais a qualidade da rede internet não
favoreça a incorporação desse recurso visual.
Outro uso muito oportuno do Mumble no âmbito da educação é para a
criação de podcasts temá icos em que diversos par icipantes possam
interagir e dialogar simultaneamente. Como a captação de áudio possui
bastante qualidade, esse uso pode permi ir a produção de conteúdos
interessantes.
Como também viabiliza o diálogo síncrono entre os par icipantes
simultaneamente a u ilização de outras aplicações – como ocorre no
caso dos jogos online, o Mumble pode ser u ilizado para exploração de
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quaisquer outros ambientes online que es iverem acessíveis aos
usuários que integram a conversação. Por exemplo, é possível
compar ilhar com os par icipantes o endereço de um tour virtual a um
museu para que cada um deles realize o acesso. Por meio do Mumble,
numa chamada cole iva e síncrona, enquanto realizam a visita, tal como
numa visita guiada ísica/presencial, recebem informações rela ivas às
salas e demais elementos expostos naquele respec ivo ambiente do
museu.

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
Para usar o Mumble será necessário, pelo
menos, uma conexão à internet de 20 kbps. A sua
demanda de memória e processamento também não
são grandes, já o pacote binário de instalação que
contém o so tware cliente e servidor não é maior que 18
MB.Todos os par icipantes da reunião online necessitam
ter um aplica ivo cliente (aplica ivo Mumble) em seus
computadores, conectados a um servidor (executando
o Murmur, que é o aplica ivo para servidor) - ambos são
gratuitos.
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Sobre o per il de u ilização
Mumble pode ser instalado num servidor a par ir
do qual se pode oferecer o serviço para diferentes
usuários através da versão Murmur – para servidores.
Os usuários também podem optar por alugar o
serviço Murmur diretamente com plataformas que
hospedam servidores – facilmente encontrados na
internet.
Tutoriais de instalação em servidor e como
usuário cliente:

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Link para prestadores de serviço
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É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas /empresas
TeamSpeak , por
exemplo
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Linguagem de programação
Scratch
Origem
Scratch é uma linguagem de programação criada pelo MIT e
especialmente projetada para que todos possam começar no mundo da
programação. Sua primeira versão para desktop foi desenvolvida e
publicada em 2003 pelo MIT Media Lab, liderado por Mitchel Resnick e
pela Playful Inven ion Company. O nome desta linguagem deriva da
palavra “Scratching” que, entre os programadores, é usada para de inir
partes de código que podem ser reu ilizadas e são facilmente
combináveis, adaptáveis a novos usos.

Funcionalidades
A linguagem criada/usada pelo Scratch está disponível e pode ser
manipulada através de um so tware para computador – com sistemas
operacionais: Windows, Ubuntu, Sugar, Mac, ou diretamente na web
através do navegador. A lógica por trás do Scratch consiste em combinar
uma série de objetos ou “sprites” a um conjunto de ações e
comportamentos a par ir dos quais os objetos reagem/respondem de
maneira determinada. Estas combinações foram desenhadas para
entreter os usuários como num jogo e se apresentam como peças de
encaixe num “quebra-cabeças”. Dessa maneira, é muito usado em
contextos de aprendizado de crianças.
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Algumas das criações que esta linguagem permite experimentar estão
indicadas em suas categorias:
•

Movimento: permite ao usuário mover e girar um objeto.

• Aparência: altera a forma de exibição do objeto modi icando o
plano de fundo, aumentando ou reduzindo sua dimensão.
• Som: reproduz sequências de áudio.
• Sensores: permite que objetos possam interagir com o ambiente
ou com elementos criados pelo usuário, como um robô, por
exemplo.
Possui em sua base de dados uma grande diversidade
de
•

projetos a par ir dos quais os usuários podem iniciar as ações de
programação buscando modi icá-los ou revisando o que já foi
programado.

•

Conta com “Cards” que podem ser impressos e entregues aos
usuários para que tenham uma referência visual de ações ou
pequenos exercícios passo a passo com os quais construir
projetos mais completos.

• Scratch

é

reconhecidamente

u ilizado

como

estratégia

educacional para o desenvolvimento do pensamento lógico e
sistêmico junto aos alunos além de incen ivar a sua cria ividade.
Também é ú il para inicia ivas que visam melhorar a capacidade
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de compreensão das interfaces digitais entre crianças e
adolescentes.

Exemplo de uso em educação
São diversas as possibilidades de experimentação do Scratch em ações
educa ivas. Boa parte delas se estrutura no aprendizado es imulado por
desa ios com jogos e pequenos projetos nos quais as crianças podem
desenvolver sua cria ividade. A idade recomendada para iniciar seu uso é
entre 8 e 16 anos, embora exista também uma versão para crianças de 5
a 8 anos, chamada Scratch Junior.
Para os professores, o Scratch oferece possibilidades que vão além do
ensino e criação de programas tendo em vista que este so tware fornece
muitos componentes visuais. Assim,é possível criar histórias animadas
ou minijogos relacionados a temas especí icos do currículo como a
geometria. Algumas outras experiências de uso em contexto educacional
também revelam sua u ilidade para expressar de forma visual conceitos
que, por vezes, demandam uma maior abstração por parte dos alunos.
Através do Scratch criam-se animações que ajudam a visualizar
conceitos e processos como o da mitose celular, ciclo da água, o
termômetro Galileo ou um experimento sobre a lei da elas icidade de
Hook.
No campo das ciências sociais, os professores podem criar ques ionários,
jogos e tutoriais que es imulam a mente e buscam estabelecer a
intera ividade com o aluno.
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O Scratch também permite que os alunos desenvolvam projetos
educacionais baseados em seu próprio interesse, se cons ituindo num
recurso prá ico para a autoexpressão dos estudantes.

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• Sistema operacional (S.O.): Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4 ou mais
recente e distribuições Linux
• Tela: 800x480 ou maior cores de 16 bits ou mais)
• Disco: são necessários, pelo menos, 120 megabytes
de espaço livre para instalar o Scratch
• Som (opcional): Alto-falantes ou fones de ouvido;
microfone de gravação.
• A nova interface do Scratch 3.0 incorpora a u ilização
de HTML5 abandonando o uso de Adobe Flash. Assim,
esta versão é compa ível com disposi ivos móveis como
tablets a par ir de seus navegadores web.
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.

Sobre o per il de u ilização
É possível a u ilização ins itucional de Scratch
como parte das ações de formação dos estudantes
numa escola, por exemplo. Está disponível uma versão
o line do recurso que pode ser instalado nos
computadores de um laboratório de informá ica, por
exemplo. Se a opção for por disposi ivos móveis, podese realizar cadastro de usuários na plataforma o que
permi irá o acesso de professores e estudantes bem
como o compar ilhamento de projetos e organização de
grupos. h tps://scratch.mit.edu/educators

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Links para prestadores de serviço

Cursos de formação para professores
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Guia para educadores

Oferta de serviços para ins ituições educacionais

É uma alterna iva que equivale à linguagem de
programação que u ilizam os recursos da empresa
LEGO, por exemplo.
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Arquivos na nuvem
Nextcloud
Origem
Nextcloud é um so tware para armazenamento e gestão de arquivos na
nuvem. Foi criado por Frank Karlitschek e lançado em 2016. Dois anos
depois, o Nextcloud já havia se tornado a solução de sincronização e
compar ilhamento de arquivos corpora ivos mais procurada, de acordo
com o Google Trends, e era amplamente reconhecido como líder no setor
de compar ilhamento e sincronização de arquivos corpora ivos de forma
local.
Atualmente, es ima-se que existam mais de 250.000 servidores
Nextcloud on-line um número sem precedentes em relação ao de
serviços/plataformas dessa natureza.

Funcionalidades
O Nextcloud é um derivado ou “fork” do conhecido so tware Owncloud.
Entre os dois está o avanço na interface do usuário web e dos aplica ivos
que foi tratada com mais detalhes e possui uma aparência mais moderna
a par ir do Nextcloud. Outra diferença relevante é a possibilidade de
con igurar de forma mais detalhada as funcionalidades ligadas à
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segurança tendo em vista que o Nexcloud cobre os principais padrões de
segurança internacionais.
•

Gestão de luxo de trabalho: oferece recursos de regulação dos
luxos de trabalho que permitem controlar o acesso a arquivos
ou a coleta automá ica de arquivos. Com base em um conjunto
de regras fáceis de con igurar também é possível bloquear/
restringir algumas ações para um grupo de usuários especí ico.

•

Monitoramento do servidor: o Nextcloud fornece uma visão
geral das a ividades e relatórios do usuário, por exemplo, sobre
alterações

feitas

ou

sobre

o

download

de

arquivos

compar ilhados. O módulo de monitoramento também fornece
informações sobre o desempenho e a estabilidade do servidor
em nuvem.
•

Permite o gerenciamento de contatos, calendário e correio.

• Sincronização com múl iplos disposi ivos: é possível sincronizar
todos os arquivos, lista de contatos ou calendário de um usuário
em todos os seus disposi ivos, com um único clique. Isso é algo
que pode ser ú il, por exemplo, no caso de transferência de
contatos entre dois smartphones, sem a necessidade de recorrer
às ferramentas do Google ou da Apple.
•

Conferências de áudio e vídeo: Este é um recurso que foi
integrado a par ir da versão 13 e permite realizar chamadas de
áudio e vídeo entre usuários além do compar ilhamento de sua
área de trabalho.
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•

Edição de documentos online: o Nextcloud permite integração
com outros serviços/projetos como Collabora Online e
OnlyO ice para viabilizar a criação e edição de documentos
O ice (LibreO ice / Microso t O ice).

•

Criptogra ia de ponta a ponta: desde a versão 13, o Nextcloud
permite armazenar e trocar arquivos/pastas usando a
criptogra ia de ponta a ponta. A codi icação ocorre nas páginas
do cliente e o servidor não pode ler os dados.

•

O Nextcloud oferece proteção contra ataques de força bruta por
padrão.

Exemplo de uso em educação
As soluções oferecidas pelo Nextcloud podem servir à diferentes
propósitos no âmbito das experiências educa ivas em diferentes níveis
de ensino – seja em escolas, universidades ou em sistemas
educacionais. É possível incorporá-lo como solução tecnológica em
projetos que desejem manter o controle completo da gestão de
conteúdos/arquivos e que demandem ambientes online privados para
realizar estas trocas e intercâmbios. A proteção dos dados de pesquisa, e
de informações sensíveis dos usuários, por exemplo, é uma das
vantagens da adoção desta alterna iva em relação a outras de per il
comercial que estão disponíveis.
O Projeto de pesquisa “Conexão Escola Mundo”, em que estão integradas
universidades públicas e escolas do Brasil e de outros três países
europeus, tem u ilizado o Nextcloud com esta inalidade. Além disto, sua
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interface foi adaptada para servir como base de interação entre os
pesquisadores e os conteúdos/documentos que produzem, entre eles,
podcasts criados pelos estudantes.

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• Sistema operacional Ubuntu 14.04 / 16.04, Debian 7,
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 / 12, Red Hat
Enterprise Linux, CentOS 6.5 / 7
• Base de dados MySQL, MariaDB 5.5+, Oracle 11 g,
PostgreSQL
Servidor web Apache 2 (mod_php, php-fpm),
•

NGINX (com módulo PHP-FPM)

•

Idioma dos scripts PHP 5.6+
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Sobre o per il de u ilização
O uso mais comum do Nextcloud é ins itucional,
a par ir de sua instalação em servidores e
disponibilização de suas funcionalidades aos usuários
de uma determinada rede/cole ivo/projeto/ins ituição.
A par ir dos links a seguir, estão disponíveis
tutoriais para instalação do Nextcloud em um servidor:

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Links para prestadores de serviço
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É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas/empresas Dropbox e Google Drive,
por exemplo
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OnlyO ice
Origem
O OnlyO ice é uma solução que agrega editores de documentos online,
plataforma de gerenciamento de documentos, comunicação corpora iva,
email e ferramentas de gerenciamento de projetos. Em 2009, um grupo
de desenvolvedores de so tware, liderado por Lev Bannov, lançou um
projeto chamado TeamLab, uma plataforma para colaboração interna de
equipes que englobava vários recursos de computação social (por
exemplo, blog, fórum, wiki, marcadores). Cinco anos depois, já no ano de
2014, o Teamlab O ice foi renomeado o icialmente para OnlyO ice e seu
código-fonte foi publicado no Sourceforge e Github sob a licença
AGPLv3. Atualmente o projeto segue tocado pela empresa Ascensio
System SIA e pela comunidade de desenvolvedores interessados no
progresso das funcionalidades deste so tware.

Funcionalidades
Como é uma solução robusta, OnlyO ice oferece um conjunto de
serviços que pode ser u ilizado de forma independente ou simultânea.
Assim, ao realizar o processo de instalação, é possível habilitar as
funcionalidades de determinados módulos e suprimir as que estariam
disponíveis em outros. Os usos principais do OnlyO ice são:
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•

Gerenciamento

de

documentos:

permite

compar ilhar

documentos com usuários de uma mesma rede ou de fora dela e
inclui um controle de versão e revisões completas de cada
documento.
•

Editor de documentos on-line: permite aos usuários editar de
forma colabora iva documentos, relatórios, etc, em tempo real.
Admite vários formatos: PDF, TXT, DOCX, DOC, ODT, RTF,
HTML, EPUB, XLS, XLSX, ODS, CSV, HTML e PPTX.

•

Gerenciamento de projetos: permite a criação de marcos, tarefas
e subtarefas para determinar prioridades entre os obje ivos/
metas estabelecidas e a ividades diárias. Dispõe de um grá ico
de Gan t que possibilita acompanhar o progresso das várias
tarefas atribuídas a cada usuário, incluindo o gerenciamento do
tempo de realização.

•

CRM e faturamento: é possível gerenciar um banco de dados de
clientes e criar faturas diretamente na plataforma.

Exemplo de uso em educação
Dentre suas múl iplas funcionalidades, a de edição compar ilhada de
documentos é bastante ú il para os contextos educacionais e de
formação. Uma vez que funcionalidade está disponível em diferentes
formatos, o OnlyO ice pode servir para realização de experiências de
aprendizagem cuja metodologia envolva a escrita cole iva de textos
(entre professores – alunos, alunos – alunos), revisão de textos,
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apresentações e tabelas por pares (alunos – alunos/ professores –
professores), registro cole ivo de ideias, criação cole iva de categorias e
mesmo como parte dos recursos de suporte às classes online. Estas
u ilizações podem se dar de maneira síncrona ou em tempos
diferenciados, conforme exija/permita a demanda dos par icipantes.
Além disto, o OnlyO ice pode ser u ilizado como solução para diversas
demandas de organização da experiência de aprendizagem no ambiente
digital tanto para professores como alunos uma vez que seu foco é a
gestão de conteúdos e oferta de funcionalidades de uso compar ilhado e
simultâneo. Aqui, algumas outras possibilidades também estão
indicadas: h tps://www.onlyo ice.com/pt/educa ion.aspx

O que mais você precisa saber

Para usar esta solução
Pode-se u ilizar Ubuntu Server 14.04 sem
nenhum servidor web instalado. São recomendados 2
GB de RAM, processador de 2 núcleos e 40 GB de
espaço em disco.
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Sobre o per il de u ilização
Para uso individual, pode-se recorrer à versão online
(disponível
gratuitamente
por
tempo
determinado):
h tps://www.onlyo ice.com/pt/registra ion.aspxfrom= main

O OnlyO ice foi desenvolvido justamente para
instalação em servidor e disponibilização aos usuários
de determinada rede. Aqui pode-se encontrar um
tutorial completo de instalação em servidor:
h tps://blog.desdelinux.net/tu-propia-suite-o ima ica-ononlyo ice/

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Link para prestadores de serviço
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Seu módulo de edição de documentos online é uma
alterna iva que equivale aos serviços oferecidos por
O ice365 e G-Suite, por exemplo
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Edição de documentos o line
Apache OpenO ice
Origem
O Apache OpenO ice é o conjunto líder de programas de escritório de
código aberto para processamento de texto, planilhas de cálculo,
apresentações,

grá icos,

bases

de

dados,

entre

outros.

Seu

desenvolvimento decorre do projeto OpenO ice.org, inicialmente
baseado no StarO ice que era um pacote de escritório desenvolvido pela
StarDivision. Após um período de sucessivas aquisições em junho de
2011, as inicia ivas de desenvolvimento do projeto foram transferidas à
Apache Incubator para que se tornassem uma das ações da Apache
So tware Founda ion. Neste mesmo ano a Apache So tware Founda ion
anunciou que o nome do projeto se tornaria Apache OpenO ice. Sua
versão mais recente é a 4.1.7 que está disponível em um grande número
de idiomas.

Funcionalidades
Algumas das principais caracterís icas Apache OpenO ice estão
relacionadas a sua capacidade de armazenagem de dados num formato
aberto internacional e que também pode ler e escrever icheiros de
outros conjuntos de programas de escritório tais como os que são
na ivos das plataformas Microso t Windows, GNU / Linux, BSD, Solaris e
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Mac OS X.
Outras caracterís icas que merecem ser consideradas:
•

Design: o Apache OpenO ice foi projetado desde o início como
uma única peça de programação – não “aparafusado” a par ir de
programas separados. Isto o torna muito consistente e fácil de
usar – o que aprende numa aplicação é imediatamente u ilizável
noutra.

•

Compa ibilidade: oferece a possibilidade de abrir e editar
arquivos oriundos de outros programas com elevado grau de
precisão, inclusive, alguns arquivos corrompidos e considerados
inu ilizáveis pelo programa original.

•

Liberdade: o Apache OpenO ice é um programa gratuito. Isso
signi ica que seus usuários são livres para compar ilhá-lo,
instalando-o em quantos computadores quiserem. Além disso,
podem usá-lo para qualquer

im, sem restrição: privado,

educacional, administração pública, comercial
•

Diversidade de formatos: os documentos criados a par ir do
conjunto de programas do Apache OpenO ice podem ser salvos
ou exportados numa diversidade muito grande de formatos,
desde os comerciais até outros livres/abertos.

Exemplo de uso em educação
Considerando seus principais programas: processador de texto, planilhas
de cálculos editor grá ico e gerenciador de base de dados, pode-se
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a irmar que as opções de experimentação do Apache OpenO ice em
contextos educa ivos formais ou não, são muitas.
. Uma das vantagens de sua u ilização com os estudantes é que o
Apache OpenO ice permite desenvolver competências ligadas luência
tecnológica/digital sem atrelar o aprendizado dessas competências a
uma marca/versão/formato ípico dos produtos comerciais. Ao mesmo
tempo, a licença de uso dos programas Apache é gratuita o que signi ica
que os alunos podem receber cópias do so tware para usar em casa –
sem nenhuma infração legal.
Para os estudantes de Tecnologias de Informação, o OpenO ice, sendo
baseado em componentes, também é uma plataforma ideal para o
desenvolvimento de competências em tecnologias de informação e
entender a engenharia de programação.
Entre professores e acadêmicos o Apache OpenO ice pode ser
apropriado para a criação de materiais de ensino e mesmo a gestão de
tarefas administra ivas. Por exemplo, o Writer – o processador de texto
do Apachee OpenO ice, é fácil de usar para notas simples mas poderoso
o su iciente para lidar com as demandas relacionadas à criação de textos/
documentos/arquivos mais complexos e mul ireferenciados.
Outro aspecto interessante é que o OpenO ice é desenvolvido, traduzido
e apoiado por uma comunidade internacional ligada pela Internet,
abrindo possibilidades interessantes para projetos entre ins ituições
escolares.
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• Microso t Windows: Windows XP, Windows 2003,
Windows 2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10
• Memória livre de 256 MB de RAM (512 MB de RAM
recomendado)
• Pelo menos 650 MB de espaço disponível em disco
para uma instalação padrão via download. Após a
instalação e exclusão dos arquivos de instalação
temporários, o Apache OpenO ice u ilizará
aproximadamente 440 MB de espaço em disco.
• Resolução de 1024 x 768 pixels ou superior com
pelo menos 256 cores (16,7 milhões de cores
recomendadas)
• GNU / Linux (“Linux”): Kernel Linux versão 2.6 ou
superior, glibc2 versão 2.5 ou superior
• Memória livre de 256 MB de RAM (512 MB
recomendado)
•

400 MB de espaço disponível em disco

• X-Server com resolução de 1024 x 768 pixels ou
superior com pelo menos 256 cores (16,7 milhões de
cores recomendadas)
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•

OS X: OS X 10.7 (Lion) ou superior

•

Processador Intel

•

Memória livre de 512 MB de RAM

•

400 MB de espaço disponível em disco

• Resolução de 1024 x 768 pixels ou superior com 16,7
milhões de cores
• Java: O Java Run ime Environment (JRE) 1.5.x, é a
versão mínima necessária para usar a funcionalidade
completa do Apache OpenO ice que precisa de Java
(consulte Java e Apache OpenO ice). No entanto, é
recomendado a úl ima versão do Oracle Java 1.6.x, nível
de patch 45 ou o Oracle Java 7 mais recente, ou – para
usuários do Linux – OpenJDK 6, build 27 ou OpenJDK
7.

Sobre o per il de u ilização
O so tware está disponível para instalação em
computadores individuais e em ambientes corpora ivos,
mas não diretamente em servidores.
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Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Links para prestadores de serviço
Cursos de formação

É uma alterna iva que equivale aos programas do
pacote
O ice
da
Microso t,
por
exemplo.
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LibreO ice
Origem
O LibreO ice é um pacote de so twares para escritório desenvolvido pela
The Document Founda ion criada em 2010 e que, no ano seguinte, lança
o projeto como uma derivação de seu anterior OpenO ice.org. O conjunto
de so twares inclui processador de texto (Writer), editor de planilhas
(Calc), editor de apresentações (Impress), gerenciador de banco de dados
(Base), editor de grá icos vetoriais (Draw) e de fórmulas matemá icas
(Math).

Funcionalidades
Projetado para ser compa ível com todos os principais pacotes de
so twares para escritório, o LibreO ice, atualmente está disponível em
mais de 120 idiomas e pode ser instalado em diferentes sistemas
operacionais – Microso t Windows, macOS e GNU / Linux. É o suíte de
escritório padrão nas distribuições Linux mais populares. Outras
caracterís icas atribuídas ao LibreO ice são:
•

Interface de usuário consistente: todos os componentes
(so twares) têm uma aparência semelhante, facilitando o uso e o
manuseio.

•

Integração:

os

componentes

do

LibreO ice

estão

completamente integrados e permitem a importação/exportação
de documentos entre si.
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•

Compa ibilidade

de

arquivos:

além

do

formato

na ivo

OpenDocument, o LibreO ice inclui a funcionalidade de
exportação de PDF e Flash, além de suporte para abrir e salvar
arquivos em muitos formatos comuns, incluindo Microso t
O ice, HTML, XML, WordPerfect e Lotus 1-2-3. Uma nova
funcionalidade do LibreO ice (usando uma extensão) é a
capacidade de importar e editar alguns arquivos PDF.
•

Gestão e desenvolvimento das atualizações no so tware: as
melhorias, demandas de ajuste no so tware e datas de
lançamento de novas versões são publicizadas e fruto de
decisões

cole ivas

da

comunidade

de

desenvolvedores/

colaboradores.
• As constantes atualizações nas funcionalidades estão indicadas
aqui: h tps://pt.libreo ice.org/descobrir/novasfuncionalidades/

Exemplo de uso em educação
Uma importante apropriação do LibreO ice por ins ituições educacionais
têm a ver com a redução de custos quanto às licenças de uso. Tendo em
vista seu desenvolvimento robusto que permite a execução de
pra icamente todas as tarefas oferecidas por outros serviços privados, o
LibreO ice enquanto so tware padrão para as demandas de criação/
edição de textos, slides, planilhas e fórmulas é bastante recomendável e
tem sido o caminho seguido por en idades do setor público, por exemplo.
Outra apropriação interessante do LibreO ice é a integração orgânica dos
diferentes programas que ele oferece para criação de conteúdos.
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Assim, pode-se esboçar um plano de aula usando o processador de texto
Writer, selecionar/revisar/editar acrescentando informações, suprimindo
conteúdo desnecessário e acrescentando outros elementos visuais
através dos recursos vetoriais do Draw e, após inalizada esta etapa,
organizar o conteúdo para ser exposto e discu ido com os alunos através
de slides usando o Impress. Adicionalmente, os dados rela ivos às notas,
avaliações e acompanhamento do progresso dos estudantes podem ser
inseridos

e

analisados

por

meio

de

planilhas

do

O que mais você precisa saber

Para usar esta solução

• Microso t Windows: Microso t Windows 7 SP1,
Windows 8, Windows Server 2012 ou Windows 10;
• PC Pen ium compa ível (Pen ium III, Athlon, embora
um sistema mais novo seja recomendado);
• 256 MB de RAM (512 MB de RAM recomendado);
•

Pelo menos 1,5 GB disponível no disco rígido;

• Resolução de pelo menos 1024 × 768 (mais alta
recomendada), com pelo menos 256 cores.

68

Calc.

• É recomendável fazer backup do sistema e dos
dados antes de remover ou instalar o so tware. Para
certos recursos de so tware – mas não para a maioria –
é necessário Java. É especialmente necessário para o
Base.
• Apple macOS (Mac OS X)
• LibreO ice 6.3.x: macOS 10.10 (Yosemite) ou
superior
• LibreO ice 6.2.x: macOS 10.9 (Mavericks) ou
superior
•

Processador Intel

• 512 MB de RAM;
•

Pelo menos 800 MB disponíveis no disco rígido;

• Resolução de pelo menos 1024 × 768 (mais alta
recomendada), com pelo menos 256 cores.
• Devido a um problema, existem as seguintes
restrições no Java: no macOS 10.10 e posterior, JRE não
encontrado, o JDK é necessário.
• O LibreO ice 4.3 ainda pode ser executado no OS X
10.6+, mas seu suporte foi encerrado quando a versão
4.3 foi re irada em 27 de maio de 2015.
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Sobre o per il de u ilização

O so tware está disponível para instalação em
computadores individuais e em ambientes corpora ivos,
mas não diretamente em servidores.
Há ainda a possibilidade de instalação da versão
web do LibreO ice em servidores tal como descrito
aqui: h tps://es.libreo ice.org/descarga/libreo iceonline/

Para contribuir e dialogar com comunidade de
desenvolvedores

Links para prestadores de serviço
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Cursos, conteúdo em Espanhol

É uma alterna iva que equivale aos programas do
pacote O ice da Microso t, por exemplo
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Edição de imagens
Gimp
Origem
O GIMP é um so tware de manipulação de imagens que começou a ser
desenvolvido em 1995 pelos estudantes Spencer Kimball e Peter Ma is
como um exercício de semestre na Universidade de Berkeley no clube
estudan il de informá ica. As iniciais do GIMP inicialmente signi icavam
“Programa Geral de Manipulação de Imagem”, mas em 1997 foram
alteradas para “Programa de Manipulação de Imagem GNU”. O GIMP é
uma parte o icial do Projeto GNU. Atualmente, há uma grande equipe de
voluntários que responde pelo desenvolvimento do programa e, dada sua
trajetória, o GIMP é considerado uma forte demonstração de que o
processo de desenvolvimento de so tware livre pode criar aplica ivos que
usuários comuns e não avançados podem usar produ ivamente.

Funcionalidades
O GIMP é usado para processar fotos e grá icos digitais. Seus usos ípicos
incluem a criação de grá icos e logo ipos, o redimensionamento, corte e
modi icação de fotos digitais, remixagem de imagens a par ir da
combinação e alteração de cores com base no
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paradigma de camada. É possível ainda remover ou alterar elementos
indesejados nas imagens ou realizar sua conversão para diferentes
formatos. O GIMP também pode ser usado para criar imagens animadas
simples, e manipular vetores .
Permite selecionar todos os ipos de formas, graças às ferramentas de
seleção (retangular, esférica, varinha mágica, loop manual, etc.).
•

Inclui ferramenta de corte não linear: Tesoura inteligente.

•

Dispõe de todos os ipos de utensílios de pintura (pincel,
aerógrafo, pincel, textura, massa ...).

•

Permite alterar a escala ou inclinação de objetos além da
correção de erros através da ferramenta de pincel.

•

Quanto a inserção de textos, permite sua completa manipulação
através da inclinação, deformação e mesmo clonagem de
perspec iva.

•

Dispõe de iltros para modi icar a aparência das fotogra ias.

•

Possui um amplo catálogo de efeitos e tratamentos de imagem.

Exemplo de uso em educação
Num mundo hipervisual, a manipulação de imagens é demanda corrente
assim, o uso do GIMP enquanto editor de imagens e fotogra ias pode ser
incorporado em inicia ivas pedagógicas que visam oportunizar a
expressão ar ís ica e autoral dos estudantes. Os diversos recursos de
73

manipulação que o so tware oferece, possibilitam a intervenção cria iva
dos estudantes e sua u ilização pode subsidiar aulas e intervenções
didá icas nas mais diferentes disciplinas estabelecendo vínculos, por
exemplo, com as competências gerais da Base Nacional Comum
Curricular nos itens 4 e 5 em que a Comunicação e Cultura Digital estão
referenciadas.
Em 2018, o GIMP foi u ilizado com esta inalidade por alguns dos alunos
do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina numa
o icina que discu ia também a linguagem dos “Memes” para expressão
de ideias, sen imentos, percepções. Ao inal, as criações – editadas
exclusivamente u ilizando os recursos do GIMP, foram expostas online
aqui:
h tps://noosfero.u ba.br/o icina-conexao-escola-mundo/exposicao-de-memes

e compar ilhadas pelos estudantes em suas redes sociais.
No ensino superior o GIMP também tem sido usado em cursos
de formação como plataforma para que os estudantes criem peças
grá icas capazes de expressar as ideias por trás de uma marca ou
produto, além de peças publicitárias para campanhas de conscien ização
ou negócios.
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
• Embora seja sugerido um processador mais atual, o
mínimo para que o programa funcione é um Pen ium II.
•

Memória RAM: 128 MB

• Sistema operacional: Microso t Windows, GNU/
Linux
•

Espaço necessário para instalação: 99 MB

Sobre o per il de u ilização
A licença sob a qual o GIMP está compar ilhado
permite sua instalação em múl iplos disposi ivos de
uma mesma ins ituição bem como seu uso privado/
individual em computadores pessoais.

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores
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Links para prestadores de serviço

É uma alterna iva que equivale às do so tware
comercial Photoshop, por exemplo.
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Cursos online
Moodle
Origem
Moodle foi criado pelo pedagogo e cien ista da computação Mar in
Dougiamas, administrador do WebCT na Universidade de Tecnologia
Cur in, em Perth (Austrália). Ele estabeleceu seu projeto nas ideias
pedagógicas do constru ivismo e no aprendizado coopera ivo. O Moodle
é uma ferramenta de código aberto des inada ao gerenciamento do
aprendizado (LMS, na sigla em inglês) ou, mais especi icamente, LCMS
(Learning Content Management). Seu nome vem do acrônimo em inglês
para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment –
Ambiente de Aprendizagem Dinâmica Modular Orientada a Objetos. A
primeira versão da ferramenta foi lançada em agosto de 2002 e desde
então, novas versões são disponibilizadas com regularidade. A mais
recente delas é a 3.9.

Funcionalidades
Através do Moodle os educadores podem criar e administrar ambientes
online próprios para seus cursos/turmas/classes valendo-se de recursos
dinâmicos que ampliam as possibilidades de aprendizado e as estendem
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a qualquer hora lugar. As principais funcionalidades do Moodle são:
•

Interface: atualmente a plataforma possui uma interface de per il
responsivo e de fácil de navegação tanto em computadores de
mesa quanto em disposi ivos móveis.

•

Custom Board: é possível organizar e exibir os cursos conforme
as preferências do usuário além de oferecer a visualização de
mensagens e tarefas atribuídas a cada par icipante.

• A ividades e ferramentas colabora ivas: os usuários podem
trabalhar e aprender juntos por meio de fóruns, wikis, glossários,
a ividades de banco de dados, entre outros.
•

Gerenciamento conveniente de arquivos: para incorporar
documentos à plataforma, basta arrastar e soltar os arquivos. Há
possibilidade de vinculação com os serviços de armazenamento
em nuvem – MS OneDrive, Dropbox e Google Drive.

•

Monitoramento do progresso: tanto educadores quanto alunos
podem monitorar o progresso e o grau de conclusão de suas
a ividades/cursos através de um conjunto de opções oferecidos
plataforma.

Diversidade de recursos: são muitos os recursos oferecidos pelo Moodle
para interação com os alunos e organização das classes online, tais como,
o Chat – que é um canal de comunicação instantânea para solução de
dúvidas; o e-mail; a Wiki – recurso que permite aos par icipantes
adicionar e editar páginas da web sobre os tópicos abordados no curso;
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espaço de avaliação com perguntas de múl ipla escolha ou em aberto;
envio de tarefas e avaliações.

Exemplo de uso em educação
A u ilização do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem já é
comum em muitas ins ituições uma vez que sua comunidade de
desenvolvedores é bastante forte e disseminada ao redor do mundo – o
que permite novas implementações e a oferta de suporte a par ir das
produções da própria comunidade ou da rede de prestadores de serviço.
Um aspecto interessante da u ilização do Moodle em contextos
educa ivos, tem que ver com sua u ilidade não somente em cursos
realizados na modalidade de Educação a distância mas também como
ambiente adicional das inicia ivas que se realizam de forma presencial.
Assim, muitos cursos assumem um formato híbrido “semipresencial” na
medida em que recorrem às funcionalidades do Moodle para ampliar/
potencializar aquelas ípicas dos encontros ísicos.
Os ambientes de diálogo do Moodle, como os fóruns e chat, também são
recursos interessantes para u ilização por educadores uma vez que
permitem aos estudantes a manifestação de seus conhecimentos e
opiniões além do intercâmbio de saberes entre pares. No caso de cursos
EAD, estes espaços terminam por ar icular sociabilidades e cons ituemse como um dos ambientes/módulos que produz maior número de
registros/contribuições especialmente quando conta com es ímulos
temá icos dos professores que podem provocar o debate inserindo
questões para re lexão ou conteúdos audiovisuais para análise e
posicionamento dos alunos. Estes usos são comuns nas customizações
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do Moodle para comunidades de ensino médio e ensino superior.
Outro aspecto bastante relevante é que o Moodle, uma vez instalado nos
servidores da ins ituição, pode ser amplamente customizado, assumindo
a iden idade visual da escola/curso/universidade/rede de formação.

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução

Para acessar um curso criado através do Moodle,
basta usar um navegador atualizado a par ir do
computador ou smarphone.
Em relação à instalação em servidores, é
recomendado:
Quanto ao hardware
• Espaço em
além do que
materiais. 5
absolutamente
produção.

disco: 200 MB para o código Moodle,
for necessário para armazenar seus
GB é provavelmente o mínimo
realista para executar um site de

• Processador: recomendado 1GHz (mínimo), 2GHZ
dual core ou superior.
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• Memória: 512 (mínimo), 1 GB ou mais é muito
recomendável. Mais de 8 GB é o ípico para um grande
servidor de produção. Quanto ao so tware: O Moodle
suporta os seguintes servidores de banco de dados.
Quanto ao so tware: O Moodle suporta os seguintes
servidores de banco de dados.
• PostgreSQL 9.4 11.x – observe que o 12.x ainda não é
suportado (MDL-67414)
•

MySQL 5.6

•

MariaDB 5.5.31

•

Microso t SQL Server 2008

•

Oracle database 11.2

Os números de versão são as versões mínimas
suportadas. Recomendamos executar a versão estável
mais recente de qualquer so tware.

Sobre o per il de u ilização
Para criar um ambiente de aprendizado no
Moodle, este so tware deve ser baixado e instalado em
um servidor web.
A plataforma Moodle é de código aberto e foi
construída usando um design modular, para que
usuários com grande conhecimento de questões de
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programação possam modi icar a plataforma de acordo
com suas necessidades.
Usuários independentes, como professores e
alunos, podem abrir uma conta no servidor Moodle e
acessar o conteúdo por meio de uma interface da Web
ou do aplica ivo “Moodle Desktop”.
Para acessar, basta ter um computador com o so tware
instalado, conectado ao servidor e com acesso à
Internet.
A versão web do Moodle, para cursos com até 50
par icipantes, está disponível aqui:
h tps://moodlecloud.com

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Link para prestadores de serviço
Cursos e serviços
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É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas BlackBoard Learn ou WelcomeNext,
por exemplo
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Formulários on-line
LimeSurvey
Origem
O LimeSurvey foi registrado como um projeto SourceForge.net chamado
PHPSurveyor em fevereiro de 2003 e foi originalmente escrito pelo
desenvolvedor de so tware australiano Jason Cleeland. A primeira versão
pública, versão 0.93, foi lançada neste mesmo ano e rapidamente o
projeto gerou uma ampla comunidade de usuários, resultado de seus
recursos avançados de desenvolvimento, como questões condicionais de
rami icação, elementos de gerenciamento e controle e uso de modelos.
No ano de 2007 o projeto teve seu nome alterado para a versão que
conhecemos hoje – LimeSurvey, e seguiu com a proposta de desenvolver
uma solução para pesquisas/ques ionários on-line acessível a usuários
sem conhecimento de programação na qual fosse possível criar estas
pesquisas, publicá-las e coletar suas respostas de maneira dinâmica e
intui iva.

Funcionalidades
As

pesquisas

realizadas

através

do

LimeSurvey

incluem

estabelecimento de condições entre as perguntas, modelos e design
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o

personalizado usando um sistema de modelos da Web e também
contam com u ilitários básicos de análise esta ís ica para o tratamento
dos resultados ob idos. Os usuários também podem optar por atribuir
um per il de acesso público ou controlado às pesquisas que criam. Um
ques ionário pode ter, por exemplo, uma chave de acesso u ilizada uma
única vez (token) e atribuída a cada pessoa que par icipa da pesquisa.
Além disso, os resultados podem ser anônimos, separando os dados dos
par icipantes dos dados que eles fornecem, mesmo em pesquisas
controladas. Outras caracterís icas importantes são:
• A possibilidade de criação de um número ilimitado de pesquisas
simultâneas, de perguntas adicionadas a uma pesquisa (limitado
apenas pela capacidade do banco de dados que o usuário
de inir) e de par icipantes da pesquisa.
• A disponibilidade de suporte para mais de 80 idiomas.
•

Oferece 28 ipos diferentes de perguntas o que oportuniza uma
grande diversidade de formatos para a construção dos
ques ionários e sua devida adequação metodológica.

•

Conta com a possibilidade de integrar imagens e vídeos em uma
pesquisa

•

Permite organizar um conjunto de respostas reu ilizáveis e
editáveis e a importação de perguntas “pré-fabricadas”.

•

Dispõe de funções aprimoradas de importação e exportação
para os formatos de texto, CSV, PDF, SPSS, queXML e MS Excel.
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Exemplo de uso em educação
O uso mais comuns do LimeSurvey no âmbito da educação está
relacionado com a construção de instrumentos de análise para o
aferimento de dados, fruto de demandas individuais – desenvolvimento
de teses, pesquisas opiniões, etc, ou mesmo em um nível mais
ins itucional em que se busca coletar informações junto a usuários de
um determinado serviço ou recurso provido pela ins ituição. Outra
possibilidade também de per il ins itucional é a oferta do LimeSurvey
como serviço preferencial para realização de pesquisas aos membros de
sua comunidade. Ou seja, uma escola ou universidade pode
disponibilizar o so tware em seus servidores e permi ir o acesso para
criação/edição aos alunos e professores que queiram u ilizá-lo.
O LimeSurvey também pode ser apropriado como plataforma de coleta
de votos em demandas eleitorais. Em contextos educacionais, esta pode
ser uma estratégia muito ú il e que dialoga com os valores democrá icos
contemporâneos que, necessariamente, demandam uma interface com a
realidade digital/online.
Algumas outras experiências relacionadas à educação estão reportadas
aqui:
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
Para criar as pesquisas/ques ionários, basta
acessar a plataforma do LimeSurvey a par ir de um
navegador. Será necessário ter o plugin JavaScript
a ivado.
No caso de sua instalação em servidores, o
conjunto de recomendações mínimas envolve:
•

Mínimo de 250 MB de espaço em disco.

• MySQL 5.5.3 ou posterior OU Microso t SQL Server
2005 ou posterior OU Postgres 9 ou posterior.
Mínimo PHP 5.5.9 ou posterior; no entanto,
recomendamos o PHP 7.0.0+ com os seguintes
•

módulos / bibliotecas a ivados:

•

Biblioteca Mbstring (funções de cadeia mul ibyte).

• Driver de banco de dados PDO para MySQL
(pdo_mysql ou pdo_mysqli) ou Postgres (pdo_pgsql) ou
MSSQL (pdo_sqlsrv para Windows e pdo_dblib para
Linux).
• Além disso, geralmente assumimos que todas as
bibliotecas padrão do PHP estão a ivadas.
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Sobre o per il de u ilização
O LimeSuvervey pode ser u ilizado tanto em
nível ins itucional quanto no âmbito pessoal, privado.
O usuário individual pode criar suas pesquisas/
ques ionários aqui (inclui algumas limitações):
h tps://www.limesurvey.org/pt/comecar

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Link para prestadores de serviço
Serviço de hospedagem

É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas/empresas Typeform, SurveyMonkey
e GoogleForms, por exemplo
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Rede social
Diaspora
Origem
Diaspora* foi criado em 2010 e é um so tware livre para servidores da
Web que permite implementar redes sociais privadas e descentralizadas.
Originalmente foi desenvolvido por Dan Grippi, Max Salzberg, Raphael
Sofaer e Ilya Zhitomirskiy além de outros seis usuários através de uma
lista de discussão. Atualmente, o desenvolvimento do so tware está nas
mãos de uma comunidade de usuários que ar iculam os processos de
desenvolvimento através de ambientes online de compar ilhamento de
código. A “Diaspora Funda ion” é a en idade que representa esse cole ivo:
h tps://diasporafounda ion.org/get_involved.

Funcionalidades
O projeto inicial pretendia fornecer os recursos de jogos, murais de
informações e bate-papo como, à época, disponibilizam outras redes
sociais como Facebook e Orkut. Seu diferencial em relação a elas seria a
hospedagem num servidor web pessoal man ido pelos próprios usuários
(chamado Pod) de maneira que eles poderiam controlar totalmente as
informações que compar ilham. Algumas das funcionalidades que estão
disponíveis na versão atual do Diaspora* são:
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•

Descentralização: em vez de ter as informações de todos os
usuários con idas em enormes servidores centrais sob a
propriedade de uma grande corporação, os servidores locais
(“pods”) podem ser instalados em qualquer lugar do mundo.
Você escolhe qual “pod” se inscrever – talvez um pod local – e
se conecta perfeitamente à comunidade da diáspora em todo o
mundo. Também é possível hospedar seu próprio pod.

•

Liberdade: você pode ser quem quiser na diáspora. Ao contrário
de outras redes, você não precisa usar sua iden idade real. Você
pode interagir com quem quiser da maneira que quiser. O único
limite é a sua imaginação. A diáspora também é um so tware
livre, dando a você a liberdade de usá-lo como quiser.

•

Privacidade: na diáspora você possui suas informações. Você
não precisa renunciar a nenhum direito em favor de uma
corporação ou dos interesses que ela possa representar. Com a
diáspora, seus amigos, seus hábitos e o que você compar ilha
são seus… não pertencem a uma corporação!

•

Gerenciamento de contatos a par ir de “Aspectos”: esta é a
designação que diaspora*

u iliza para a funcionalidade de

organização dos contatos de acordo com a representa ividade
deles na vida do usuário. Desta maneira, é possível compar ilhar
algo somente com membros da família ou apenas com colegas
de trabalho, sabendo que as publicações não serão vistas por
pessoas de fora dos aspectos escolhidos.
•

Organização do conteúdo a par ir de hastags.
91

Exemplo de uso em educação
Tendo em vista que muito da nossa sociabilidade nos dias atuais passa
pelas trocas que realizamos em ambientes digitais organizados como
redes, experimentar diferentes possibilidades de ar iculação dessa
modalidade pode ser muito ú il e colaborar com o processo de formação
de cada sujeito. Para adolescentes e jovens, o desa io de criar um per il e
navegar através da Diáspora* pode se cons ituir também numa
oportunidade de ampliação da percepção sobre os usos potenciais de
uma rede social e de desnaturalizarem uma postura comum entre os
chamados “na ivos digitais”, que é a de admi ir que esses ambientes “são
como são”, “sempre es iveram aí.”
Aos educadores, pode servir como ambiente de par ilha com outros
pares sem os incômodos dos anúncios ou os perigos da comercialização
de seus dados pessoais – ambas caraterís icas marcantes das redes
sociais de per il comercial. Além disso, este pode ser um espaço de
ar iculação entre pares e diálogo com diferentes pontos de vista,
acessíveis a par ir dos agregadores de conteúdo comuns a esta rede: as
tags.
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O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
Para criar um per il na rede social e buscar por pods já
existentes, basta acessar o site através de um
navegador web através do computador ou smartphone.
A descrição detalhada para instalação de um pod
(servidor) encontra-se disponível aqui: Aqui:
h tps://wiki.diasporafounda ion.org/Installa ion

Sobre o per il de u ilização
Um usuário individual pode criar seu per il na
rede social e vincular-se a um pod (servidor). Aqui
temos os links para criação do per il:
h tps://diasporabr.com.br/users/sign_up, e uma lista
com alguns dos principais pods: h tps://podup i.me/.

Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores
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É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas/empresas Facebook e Google+, por
exemplo:
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Noosfero
Origem
O Noosfero é uma plataforma web desenvolvida na Bahia/Brasil

e

voltada para a criação de redes sociais cujo lançamento ocorreu em
2009 graças aos trabalhos da Coopera iva de tecnologias Livres –
Colivre com a contribuição de uma comunidade de desenvolvedores/as,
espalhados/as pelo mundo. Suas aplicações permitem a criação de
blogs, áreas de discussão, portfólios online, agendas de eventos, etc.

Funcionalidades
As funcionalidades oferecidas pelo Noosfero decorrem principalmente
das demandas do movimento Rede So tware Livre Brasil que foi o
primeiro a u ilizar a plataforma para estruturar sua rede social:
h tp://so twarelivre.org/. A par ir do Noosfero, é possível criar uma rede
social pela demanda de pessoas ou temá ica existente e ali compar ilhar
experiências e conhecimentos de maneira bastante diversa. Alguns dos
recursos que oferece são:
•

Edição de diferentes per is de usuário, sites e blogs.

•

Criação e revisão de conteúdos – textos, vídeos, imagens, além
da possibilidade de compar ilhamento destes com os demais
usuários da rede ou através de enlaces externos, no caso de
páginas públicas.

•

Criação de comunidades e eventos.
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•

Possibilidade de enviar e receber comentários, montar galerias
de fotos e vídeos.

•

O per il do usuário pode ainda ser personalizado desde o layout
até o endereço (URL).

Exemplo de uso em educação
O Noosfero tem sido u ilizado em contextos educacionais muito diversos
que envolvem a educação formal/ins itucionalizada e a educação
informal, como se deu durante o processo de implementação e u ilização
da plataforma de Economia Solidária Cirandas.net, por exemplo. O
Noosfero também foi o so tware escolhido para recriar a rede social
STOA da Universidade de São Paulo (USP) e, graças ao trabalho conjunto
da Colivre e da equipe da USP, a rede colabora iva conta com mais de 60
mil

usuários

e

compar ilhado

e

800
uma

comunidades,
interação

permi indo

horizontal

o

aprendizado

entre

estudantes,

pesquisadores e professores que integram a comunidade acadêmica.
Neste link pode-se conhecer a rede: h tps://social.stoa.usp.br/
Outra u ilização do Noosfero em ações educacionais está relacionado à
sua customização para atender às demandas do projeto Sistema Laboro:
So tware livre para compar ilhamento de Metodologia, Integração de
trabalhos e Gestão de Projetos da Rede de ITCPs Bahia. A solução web
baseada no Noosfero permite realizar a gestão de múl iplos projetos,
junto a controle de tarefas, prazos e inanças, gerenciamento de equipes,
comunicação e relatórios, além de armazenamento e compar ilhamento
de arquivos. Aqui a versão mais atual desta rede: h tps://labor.u ba.br/
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A Universidade Federal da Bahia também u iliza o Noosfero como
referência para criação de redes em diversos projetos. Conheça algumas
delas aqui: h tps://noosfero.u ba.br/

O que mais você precisa saber
Para usar esta solução
As redes sociais criadas a par ir do Noosfero são
acessíveis pelos navegadores web mais u ilizados.
Para a instalação em servidores, os requisitos
mínimos são:
•

Pre Requisito: Debian Whezzy

•

Repositório Git: h tps://gitlab.com/noosferonoosfero.git

•

Git clone h tps://gitlab.com/noosfero/noosfero.git
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Sobre o per il de u ilização
Os usuários individuais podem ver os per is
criados em redes que usam Noosfero ou criar seu
próprio per il, quando permi ido, em uma dessas redes.
A customização do so tware por ins ituições que
queiram desenvolver suas próprias redes sociais
também pode ser feita.
Instruções para instalação do Noosfero em
servidores:
h tps://so twarepublico.readthedocs.io/pt_BR/stable/
install.html#noosfero
h tps://docplayer.com.br/1741861-Guia-de-instalacaoe-con iguracao-do-noosfero.html
h tps://noosfero.u ba.br/luancmenezes/blog/
instalacao-noosfero

Aqui, outras instruções para instalar uma máquina
virtual usando Docker para possibilitar a montagem de
um ambiente de desenvolvimento Noosfero:
h tps://noosfero.u ba.br/documentacao-noosfero/criarambiente-noosfero-desenvolvimento-a-par ir-dodocker
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Para contribuir e dialogar com Comunidade de
Desenvolvedores

Link para prestadores de serviço
Serviços de criação e desenvolvimento de redes a par ir do
Noosfero além de ações de formação para uso dessas redes:

É uma alterna iva que equivale aos serviços oferecidos
pelas plataformas/empresas Facebook e Googl
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