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RESUMO

Esta dissertação apresenta uma Proposta de Intervenção com o objetivo de elaborar
ações  podem  levar  ao  surgimento  de  grupos  semelhantes  a  comunidade  Free
Donkey Software Communnity-FDSC.  Desta maneira,  foi  necessário  realizar  uma
pesquisa,  com  o  objetivo  de  verificar  os  elementos  que  levaram  a  fundação  e
funcionamento  da  FDSC durante  estes  5  anos(2013/2018)  de  existência.  Nesse
sentido a pesquisa buscou respostas as seguintes questões: Como a comunidade
surgiu? O que motiva os seus membros em participar e compartilhar conhecimento?
Como ele funciona? Como foi implantada e por quem é formada? Informações estas
que  permitem definir  possíveis  ações  para  fundamentar  a  proposta  interventiva.
Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: observação participante,
diário de campo, questionários e entrevistas. Com base na revisão bibliográfica e
análise dos relatórios da comunidade foi  possível fazer uma  TimeLine  da FDSC,
posteriormente  analisando  as  entrevistas  com  os  membros  da  comunidade  e
questionários identificar as motivações para participar da FDSC, motivações para
compartilhar conhecimento, contribuições da FDSC  e descrever o funcionamento.
Permitindo assim elaborar 3 ações interventivas, que podem levar ao surgimento de
núcleos  de  comunidades  de  software livre  nos  demais  campi,  as  ações  são  as
seguintes:   Ação  interventiva  I  :  “I  Evento  de  software Livre  intercamp”;  Ação
interventiva II: “Foro de software livre do IF Sertão-PE”; Ação interventiva III: “Grupo
de trabalho para as políticas de expansão da comunidade de software livre para
todos os campi”. Ações que podem levar a um caminho de surgimento dos núcleos
de comunidades de software livre em toda rede o IF Sertão-PE ou em qualquer outra
instituição.
Palavras-Chave: Software livre, Comunidade, Compartilhamento, Educação. 
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ABSTRACT

This dissertation presents an Intervention Proposal with the purpose of develop what
actions may lead to the emergence of groups similar to the Free Donkey Software
Community-FDSC community. Thus, it was necessary to carry out a research, with
the objective of verifying the elements that led to the foundation and functioning of
the FDSC during these 5 years (2013/2018) of existence. In this sense, the research
sought answers to the following questions: How did the community come about?
What motivates your  members to  participate and share knowledge? How does it
work? How was it implemented and by whom is it formed? These information allowed
to define possible actions to substantiate the intervention proposal. Data collection
instruments  were  used:  participant  observation,  field  diary,  questionnaires  and
interviews. Based on the bibliographic review and analysis of the community reports,
it was possible to do a TimeLine of the FDSC, later analyzing the interviews and
questionnaires to identify the motivations to participate in the FDSC, motivations to
share  knowledge,  contributions  of  the  FDSC  and  describe  the  operation,  thus
creating 3 intervention actions, which may lead to the emergence of free software
communities  in  the  other  camps  of  this  Institution.  The  actions  are  as  follows:
Intervention action I: "I Free intercamp software event"; Intervention action II: "Forum
of free software of IF Sertão-PE"; Intervention action III: "Working group for policies
to expand the free software community for all campuses". Actions that can lead to a
path for the emergence of the nuclei of free software communities throughout the IF
Sertão-PE network or any other institution.
Keywords: Free Software , Community, Sharing, Education.
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1. COMPASSO DE APRESENTAÇÃO

1.1 MEMÓRIAS COMPASSADAS

Rumureja a água na fonte

Faz zumbido o vento no mar

Quem não tem de quem se lembrar

Vive como o balanço do mar

Eu vou no passo do compasso desta vida

A hora que se passa nunca mais é revivida

O passo verdadeiro que se pode dar na vida

É criar no coração um amor que dure toda a vida.

(JORGE DE ALTINHO)

O compasso1 de memória da vida das pessoas são eventos particulares e

coletivos que marcam seu jeito de ser, sua identidade, seus relacionamentos e sua

capacidade  de  se  entender  como  ser  humano,  para  este  momento,  rememorar

minha trajetória acadêmica e as questões que me levaram ao interesse por software

livre e educação, facilita a contextualização da próxima seção.

Meu  primeiro  contato  com  software livre  acontece  em  2005,  durante  a

graduação. Sou Francisco de Assis de Lima Gama, tenho bacharelado em Ciência

da  Computação  pela  Faculdade  de  Ciências  Sociais  e  Aplicadas  de  Petrolina  -

FACAPE.  Durante  o  curso,  apesar  da  preferência  da  maioria  da  comunidade

acadêmica  por  softwares proprietários,  tive  a  curiosidade  de  testar  o  sistema

operacional Linux. Incentivado por um amigo de faculdade e levado pelo desafio de

utilizar  um  sistema  operacional  diferente,  realizo  a  instalação  da  distribuição

kurumin2  no computador pessoal. Distribuição genuinamente brasileira e na época

bastante popular do país, continuei desde então utilizando esse sistema operacional

1 “Compasso”, este termo é utilizado nesta dissertação em homenagem a uma despedida vivenciada durante o período do

mestrado a um grande ser humano (in memoria do meu tio Juvêncio Filho), que me deu muitos exemplos de superação, de

vontade de viver e de alegria. A musica Vivência do cantor Jorge de Altinho embalou à vida bem vivida deste meu tio amado.

2 O Kurumin foi uma distribuição Linux desenvolvida pela equipe do Guia do Hardware e colaboradores, com o objetivo de ser
um sistema fácil de usar, voltado especialmente para iniciantes e ex-usuários do Windows.
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motivado pela vontade de ser diferente, pois aquelas poucas pessoas que utilizavam

um  sistema  operacional  livre,  eram  considerados  nerds e  corajosos,  visto  que

software livre iria exigir mais treinamento e mais dedicação. Tive algumas situações

complicadas, como por exemplo, o trabalho de conclusão de determinada disciplina:

havia a obrigatoriedade de utilização de banco de dados proprietário e por mais que

mostrasse  que  poderia  utilizar  outra  plataforma  de  banco  de  dados  livre,  só

alcançaria aprovação na disciplina se o banco de dados utilizado fosse  proprietário.

A formação era totalmente direcionada a utilização de softwares proprietários,

todos os laboratórios da faculdade possuíam somente software proprietário, desde o

sistema operacional, pacotes de escritório e demais  softwares de desenvolvimento

de software. Durante esse período, era notório a resistência de alguns professores a

mudanças, uma vez que, a utilização do  software pelos professores deveria ser o

mesmo  utilizado  pelos  demais  alunos.  Angustiado  por  situações  como  essas,

procuro aprofundar meus conhecimentos não só como “usuário final  de  software

livre”, passo a me interessar por discursos idealistas de disseminação de liberdade e

cooperação,  como  o  de  Stallman  (2010),  que  afirma  que  o  software livre  é

fundamental para construção de uma sociedade melhor.

Com o término da graduação em 2007, e no ano seguinte a descontinuidade

do  Kurumin,  percebo  a  importância  dos  colegas  de  faculdade,  aqueles  poucos

usuários de software livre da época, os quais constituíram a primeira comunidade de

software livre da qual fiz parte. É um momento de insegurança em decidir por outra

distribuição a ser utilizada, e a única maneira de me deixar mais certo da escolha, é

participando  de  outros  grupos,  outras  comunidades  que  utilizam  distribuições

diferentes.

Desde então, o software livre e a participação em grupos que o utilizam esse

tipo   de   software,  vem  fazendo  parte  de  minha  vida.  E  nesse  compasso  ou

descompasso formativo, tomo um rumo profissional inesperado em 2009 na busca

de  oportunidades  que  estavam  surgindo:  sou  aprovado  em  um  concurso  de

professores  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão

Pernambucano - IF Sertão-PE, no campus Floresta. Nesse contexto de mudanças e

conquistas repentinas, vou construindo minha reflexão/ação no campo da educação.
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Os trabalhos de conclusão de Graduação e Pós-Graduação são compassos

importantes  a  serem  lembrados,  pois  na  graduação  avaliei  a  aprendizagem

colaborativa a partir do experimento pêndulo simples, no ambiente Erimont3, e esse

foi o primeiro contato com conceitos de aprendizagem colaborativa e estratégias de

ensino. Na Pós-Graduação estudei o uso da Tecnologia da Informação no Programa

de  Educação  Integrada  da  Educação  Profissional  com  a  Educação  Básica  na

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA.

 Nesse sentido, o aprofundamento teórico dos dois trabalhos de Graduação e

Pós-Graduação, me incentivou na busca de novos conhecimentos sobre a educação

e a tecnologia de informação. Porém, por mais convencido que eu estivesse sobre o

interesse  de  estudar  software livre  e  educação  em  uma  futura  pós-graduação,

precisava  de  mais  um  compasso  de  motivação.  Em  2013,  com  o  objetivo  de

fomentar a discussão sobre  software livre na Microrregião de Itaparica do Sertão

Pernambucano,  coordeno  a  Free  Donkey  Software  Community –  FDSC

(Comunidade  de  Software Jumento  Livre)4.   Após  um  ano,  a  comunidade  é

submetida ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX,

possibilitando aquisição de bolsas, atraindo ainda mais adeptos para participar das

reuniões, compasso detalhado no capítulo 4.

Durante  esse  percurso,  ingresso  em  2017  no  Mestrado  Profissional  da

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia-UFBA, com a proposta

de  pesquisar  as  dinâmicas  das  comunidades  de  software livre  com  foco  em

educação,  buscando  respostas  que  mostrem  a  importância  da  expansão  da

comunidade  existente  no  campus Floresta,  para  os  demais  campi da  rede,  na

tentativa  de  intervir  de  forma  extracurricular  no  perfil  formativo  dos  alunos.

Desenvolver  essa  pesquisa  foi  uma  oportunidade  de  caminhar  com  maior

profundidade nos temas abordados, sem perder o foco de realizar uma inserção

científica  que  não  esteja  descolada  da  atuação  prática  na  educação,  com  a

oportunidade  de  propor  ações  que  possam  aprimorar  o  processo  de

compartilhamento de conhecimento dentro da rede do IF Sertão-PE.

3 Erimont é um software que possibilita a interação entre usuários (Professores e alunos de física) e kit de experimentos

físicos, sendo este interação local e/ou remota, desenvolvido pela UFPE.

4 Por coincidência o jumentinho é o mesmo mascote do grupo de pesquisa GEC, o qual faço parte na FACED-UFBA.  O

mascote da FDSC é um Jumentnho apelidado pelos membros fundadores de “Celestino”.
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Corroborando as minhas experiências, iniciei minha participação no Grupo de

pesquisa  em  Educação,  Comunicação  e  Tecnologias  –  GEC,  da  Faculdade  de

Educação da Bahia, onde adquiro novos elementos para a pesquisa, visando às

necessidades de formação de identidade dos alunos, numa perspectiva reflexiva e

colaborativa que as comunidades de software livre podem proporcionar.

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante  muitas  décadas  as  pessoas  acreditavam  no  processo  de  ensino-

aprendizagem tendo o professor como figura central, e o educando, simples repetidor

das lições que conseguia memorizar. Essa característica predominante da pedagogia

tradicional, apresenta pouco ou mesmo nenhum espaço de diálogo e análises críticas.

A aprendizagem era responsabilidade do aluno, que repetia a série quantas vezes

fossem necessárias ou o quanto pudesse resistir  (ANTUNES, 2009).  Confirmando

esses fatores, estava a formação tradicional do professor que, por imediato transfere

para  o  aluno  a  condição  de  ser  mais  passivo  que  ativo  e,  por  decorrência,  seu

pensamento crítico tem sido mais bloqueado do que estimulado (LIBÂNEO, 1985). 

Segundo Freire (1996), o papel do educador não é o de encher o educando

de conhecimentos - de ordem técnica ou não - mas sim o de proporcionar, através

da relação dialógica educador/educando, educando/educador, a organização de um

pensamento correto em ambos, desenvolvedor das suas capacidades intelectuais,

pensamento  independente,  crítico  e  criativo.  Nessa  perspectiva,  os  sujeitos  de

transformação  são  os  próprios  alunos  em  parceria  com  o  educador,  com  a

consciência de que sua tarefa docente não é apenas ensinar os conteúdos, mas

ensinar a pensar certo, intervindo no mundo como seres históricos, transparecendo

no aluno as belezas das formas de pertencer ao mundo. Ao invés de apenas formar,

atuar através de processos educativos que induza para o que é bom e produtivo

(SHETTINI, 2010).

Essa situação torna-se mais densa nos dias atuais, uma vez que é notório a

ruptura temporal entre o modelo educativo que nossos antepassados tiveram, em

relação  aos  que  os  atuais  alunos  estão  precisando.  Estes,  por  sua  vez,  estão
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inseridos em uma época bem à frente dos modelos educativos tradicionais, uma vez

que “não habitamos mais o mesmo tempo; eles vivem outra história”  (SERRES,

2013,  p.17).  A escola  ainda  não  entendeu  a  descontinuidade  dos  formatos  de

aprendizagem  das  gerações  anteriores,  baseados  apenas  em  transmissão  de

conhecimento, modelo este que não cabe na contemporaneidade. A sala de aula

deixa de ser culturalmente uniforme, como cita Serres (2013):

 

Enquanto as gerações anteriores assistiam às aulas em salas ou auditórios
universitários  homogêneos culturalmente,  eles  estudam em uma coletiva
que agora convivem várias religiões, línguas, origens e costumes. Para eles
e para os professores, o multiculturalismo é a regra (SERRES, 2013, p.15-
16).

 

Nessa perspectiva, os educandos precisam de  novos modelos de ensino que

os coloque como sujeitos críticos e detentores do saber, uma vez que a escola que

não amplia  novas perspectivas de educação,  reflete  diretamente  uma formação

descontextualizada do sujeito. É necessário que as políticas públicas educacionais

se  encarreguem  de  atualizar  os  profissionais  da  educação  como  também

transformar a estrutura escolar em um espaço que corrobore com o aprendizado do

aluno. Segundo Lévy (2010), os modelos e espaços de conhecimentos devem ser

reconstruídos, estes espaços devem possibilitar a reconstrução do conhecimento,

levando ao questionamento dos conceitos, acionando as habilidades mentais dos

alunos, indo além da memorização.

Para isso, são necessários mecanismos que possibilitem a mudança de um

papel  de receptores de informações, para o de sujeitos críticos e formadores de

opinião. Nesse campo, diversos pesquisadores da educação contribuíram para essa

mudança;  porém,  o  atual  governo esta  excluindo  temas  sociais  importantes  dos

currículos, tornando o ensino tecnicista, levando em consideração a formação de

mão  de  obra  para  o  trabalho.  O  que  está  acontecendo  na  política  educacional

brasileira é exatamente isso. O atual governo do presidente Michel Temer possui

uma  política  que  segue  na  contramão  da  educação,  através  de  propostas  e

implantação de currículos esvaziados, baseados na premissa de que o conteúdo é o

mais importante e precisa ser rigorosamente seguido, tornando, assim, o ambiente

escolar um lugar sem sentido para o aluno, bem como,  nessa mesma tendência
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governamental,   o  enfoque  das  políticas  públicas  pouco  investe  na  formação

docente.

Nesse contexto,  o  papel  de  conduzir  o  processo ensino-aprendizagem do

professor passa a ter uma outra função. Permitindo a ele apenas indicar o que é

importante,  orientar  sobre  possíveis  resultados,  ou  seja,  um tradutor  dos  dados

técnicos para uma linguagem mais acessível  (MORAN, 1997).  Aprender  torna-se

divertido,  um  processo  cognitivo  de  observação  do  meio  e  a  capacidade  de

adaptação às adversidades (VEEN; VRAKKING, 2009), e essa interação é mediada

através de um canal com maior audiência,  com uma linguagem diferente e mais

atrativa para os jovens (SERRES, 2013). 

O que torna o mundo educacional aberto, cheio de novas possibilidades para

ser  pesquisado  e  conhecido  segundo  as  vontades  dos  educandos,  afirma  o

sociólogo  Maffesoli  (2014),  compara  este  modelo  ao  de  iniciação,  “a  iniciação

encontra o paralelo antropológico na ideia das tribos antigas, quando as pessoas

eram  iniciadas.  Já  na  pós-modernidade a  iniciação  estava  mais  voltada  para  a

utilização da  internet”. Sem espaço para educação vertical, o professor precisa se

refazer,  se  reinventar  (SERRES,  2013,  p.31).  Desta  forma,  a  escola  deve

proporcionar  novas  formas  de  ensino,   onde  o  professor  assume  o  papel  de

encorajador do conhecimento coletivo dos seus alunos, propondo espaços culturais

que o conduzam à aprendizagem, espaços que buscam a criação de ideias, crenças

e  valores,  nos  quais  possibilitam  experiências  interativas  e  espontâneas,  que

compartilhe informações, com a proposta de interação entre os sujeitos do processo

de  aprendizagem  (MANOVICH,  2014).  Uma  relação  que  articula  os  valores

educacionais democráticos, com a produção colaborativa de conhecimento.

O GEC, grupo de pesquisa do qual faço parte, é referência em pesquisas que

envolvem  atividades  de  ensino,  articuladas  à  formação  de  comunidades  de

aprendizagem, que mescla tecnologia da informação e produção  colaborativa. Os

pesquisadores  que  tenho  convivido  durante  o  mestrado  são  defensores  dos

movimentos  colaborativos,   movimentos  estes  baseados  em “princípios  que  não

estão  dados  como  fatos  consumados,  mas  constituem  pontos  de  uma  agenda

política e teórica que precisa ser apropriada pela educação” ( BONILLA; PRETTO,
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2015,  p.35).  Importante  destacar  que  os  movimentos  colaborativos  não  se

configuram  como  modelos  educacionais,  porém  fortalecem  e  permitem  a

democratização da educação, levam os sujeitos a uma reflexão mais apurada dos

fatos  e  ideias,  colocam  os  educandos  como  agentes  de  ressignificação  de

conhecimento e do erro (como uma forma, um processo de aprendizagem), o que

permite também extrapolar o ambiente espacial da escola. 

A partir  dos movimentos que tomam como fundamento a colaboração, a
inteligência  coletiva,  a  abertura  e  a  partilha  do  conhecimento,  a
horizontalidade e a descentralização nas formas de organização e produção
dos bens simbólicos, a autoria, a liberdade, a transparência dos processos,
passamos a pensar e delinear alguns princípios para o sistema educacional,
que podem provocar mudanças nas formas de organização e gestão do
próprio sistema e dos processos de ensino e aprendizagem, nas relações
entre os sujeitos da educação e destes com o conhecimento e a cultura.
(BONILLA; PRETTO, 2015, p. 35).

Essa  é  uma  perspectiva  aberta  e  colaborativa,  com  propósito  de  uma

mudança significativa na educação, através da renovação da político-educacional

instituída há décadas.  Um processo de sensibilização que tem sido discutido no

GEC e que é norteado pelos seguintes princípios:

–  garantir  o  acesso  pleno  e  livre  ao  sistema  educacional  –
independentemente das diferenças de cada um –, compreendendo pleno
acesso, também, a todos os tipos e estilos de materiais que passam a ser
educacionais à medida que são incorporados por professores qualificados;
– fortalecer a participação de todos, considerando um processo de formação
crítica dos estudantes, sem conferir ao professor a autoridade por princípio,
mas  resgatando  seu  papel  de  liderança  acadêmica,  intelectual  (Giroux,
1977) e política;
–  centrar  os  processos  educacionais  na  produção  de  culturas  e
conhecimentos e não no consumo de informações;
– refletir  sobre a importância da diversidade de saberes e do necessário
diálogo  entre  eles,  construindo  o  que  denominamos  de  pedagogias  da
diferença (Pretto, 2010; Serpa, 2004);
– entender a cópia como elemento integrante do processo de produção do
conhecimento, contextualizando-a como parte de um fundamental processo
de remixagem, com a consequente discussão política sobre a temática do
direito autoral;
– considerar o erro como parte do processo de aprendizagem, não devendo,
portanto, ser afastado como algo negativo a  priori; e, por último, mas não
menos importante,
–  debater  amplamente  sobre  a  arquitetura  das  escolas,  de  forma  a
possibilitar que esta escola que estamos a desenhar possa ter, no ambiente
físico que a abriga,  espaço para seu pleno desenvolvimento.  (BONILLA;
PRETTO, 2015, P. 38).
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No estado da Bahia, o município de Irecê, através do Grupo de Pesquisa

Educação,  Comunicação  e  Tecnologias  (GEC),  da  Faculdade  de  Educação  da

Bahia,  conseguiu  empregar  uma concepção colaborativa,  através de projetos  de

inclusão digital, com a vivência e emprego de software livre. Segundo Bonilla (2014,

p.  226),  permeados  pelos  princípios  citados  anteriormente,  foi  possível  realizar

várias ações, entre elas, “projetos de inclusão digital, com software livre, em suas

escolas”, “debates com técnicos em informática e grupos de software livre”.

Dinâmicas como essa vivenciada  no município  de Irecê evidenciam que
uma formação mais ampla dos professores para o uso dessas tecnologias
oportuniza  a  eles  e  a  seus  alunos  constituírem  redes  colaborativas  de
produção de conhecimento, tornando-se autores de proposições, projetos e
ações, sujeitos atuantes em sua comunidade, cidadãos que transformam a
sua realidade social. (BONILLA, 2014, p.226).

Fica  evidenciado,  no  contexto  educacional  do  município  de  Irecê,  que  as

redes  de  colaboração,  grupos  de  software livre  e  a  vivência  de  princípios  de

liberdade propostos na concepção de  software livre, enquanto movimento político,

permite a formação de aluno críticos, produtores de conhecimento e não apenas

receptores de informação (BONILLA, 2014). 

Com a mesma perspectiva, de que a relação entre educação e software livre

pode possibilitar o fortalecimento do ambiente educacional, um grupo de alunos e

professores do Instituto Federal Sertão Pernambucano, Campus Floresta, inicia em

2013  um  coletivo,  uma  comunidade  de  software livre  e  posteriormente

institucionalizado como um projeto de extensão. Esse grupo de alunos passa desde

então a vivenciar os princípios educacionais, articulados com a produção coletiva,

conhecimento aberto, com liberdade de autoria e produção de conhecimento. Esse

espaço de produção de conhecimento foi visto pela escola, como um fator relevante

que está aliado à prática docente, que possibilita ao educando despertar o interesse

e  construir  conhecimento  de  forma  colaborativa.  Segundo  Lévy  (1996),  uma

comunidade se constrói baseada em afinidades e interesses de conhecimentos, com

a comunhão de processos, em uma sistemática de cooperação e de troca, tornando-

se uma coletividade que se organiza com um propósito comum.
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Aguiar (2009) descreve alguns fatores motivadores para a participação em

ambientes como as comunidades de software livre.

Os  muitos  voluntários,  motivados  pela  busca  pelo  conhecimento,  pela
possibilidade de se relacionar,  pela vontade de serem reconhecidos em
função  de  seus  feitos,  expressam  seus  desejos  à  comunidade  e  se
empenham em tarefas nas quais sejam mais hábeis e que mais lhes deem
prazer (AGUIAR, 2009, p.15).

Nessa perspectiva de espaço educacional colaborativo, o tema desta pesquisa

teve seu início a partir da fundação da Free Donkey Software Community – FDSC em

2013 e que tem sido dado continuidade desde então, com a proposta de desenvolver

ações em prol da divulgação de Software Livre e sua filosofia na Microrregião de

Itaparica, promovendo periodicamente encontros, seminários, oficinas,  install fests e

palestras. A partir da visibilidade alcançada da comunidade dentro da Rede, após a

realização de 2 eventos locais, I e II Encontro de Software Livre do Campus Floresta,

que contou com a participação dos demais campi e escolas da região, surgem vários

interessados de campi diferentes, em ingressar na FDSC. Porém, para grande parcela

da  rede  do  IF  Sertão-PE,  o  estudo  do  software livre  ainda  é  um tema bastante

arraigado  na  perspectiva  do  modelo  pedagógico  “centrado  na  transmissão,  no

consumo  de  informações,  sem  compreensão  das  relações  sociais,  políticas,

econômicas e culturais” (BONILLA, 2014, p.225).

Uma marca natural  dos currículos nas escolas de ensino profissional,  é a

organização que não favorece a adoção das concepções de liberdade, visto que os

currículos  são  direcionados  e  articulados  com  a  dinâmica  do  trabalho,  não

permitindo que novas necessidades de aprendizagem sejam aplicadas a partir das

necessidades dos diferentes contextos. Isso acontece devido ao sistema de ensino

técnico  brasileiro,  o  qual  é  caracterizado  como  uma  ferramenta  para  o

desenvolvimento  econômico,  com  maior  preocupação  no  aumento  da

empregabilidade,  ficando  em segundo  plano os  aspectos  sociais  e  culturais.  Os

diferentes contextos sociais são discutidos na criação dos cursos oferecidos pela

rede  de  ensino  técnico  federal,  porém não  estão  presentes  no  decorre  do  seu

processo formativo. 
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Consequentemente,  essas  escolas  enviam  para  sociedade  profissionais

treinados para a demanda do mercado e não formadores de conhecimentos criativos

e críticos.

A partir  do  exposto,  a  experiência  da  FDSC e  a  observação  da  ideia  de

comunicação entre a escola/universidade e sociedade citado por Nogueira (2001,

p.66), de “não mais em um sentido elitista de transmissão de conhecimento, mas no

sentido de troca entre saber acadêmico e saber popular, que teria como resultado a

produção de um conhecimento já confrontado com a realidade”.

Nesse sentido,  surge a ideia  de  refletir  sobre  os elementos trilhados pela

FDSC, desde a sua fundação em 2013 até 2018, identificando: Como a comunidade

surgiu? O que motiva seus membros em participar e compartilhar conhecimento?

Como ela funciona? Como foi implantada e  por quem é formada? Informações estas

que permitem identificar os elementos indispensáveis para o bom funcionamento da

comunidade e que direcione a propor ações que permite o surgimento de grupos

para  os  demais  campi da  rede.  Por  meio  da  elaboração  de  uma  proposta  de

intervenção para toda rede do IF Sertão-PE, baseada nesses indicadores. 

Dessa  maneira,  foi  necessário  realizar  uma  pesquisa,  com  o  objetivo  de

verificar  os  elementos  que  levaram a  fundação  e  funcionamento  da  comunidade

FDSC durante estes 6 anos (2013/2018) de existência. E que também permitiu ser

provocado  a  elaborar  para  os  demais  campi do  IF  Sertão-PE,  um  Projeto  de

Intervenção, com o objetivo de descrever quais ações podem levar a composição de

grupos semelhantes à comunidade Free Donkey Software Community – FDSC.

Assim, permitir que toda a rede do IF Sertão-PE tenha um ambiente favorável

para o processo de ensino-aprendizagem, com uma formação mais contextualizada,

partindo do princípio de que as comunidades de  software livre permitem aos seus

integrantes o contato com um modelo educacional diferente.

Esse  modelo  de  trabalho,  vale  dizer,  desafia  de  forma  consistente  as
limitações do paradigma neoliberal dominante porque seus trabalhadores não
têm perspectiva de um retorno que possa ser  lucrativo  e suas ações  não são
respaldadas  por leis ou contratos, prevalecendo, portanto, um ambiente de
troca, e as comunidade de software livre só se tornam projetos possíveis em
função disso. (AGUIAR, 2009, p.15).
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Outras  questões  de  pesquisa  são  necessárias  para  a  fundamentação  do

Projeto de Intervenção, considerados como objetivos específicos da pesquisa, tais

como:

• Descrever a trajetória da Comunidade; 

• Verificar  e  analisar  as  motivações  em  participar  da  FDSC  e  compartilhar

conhecimento; 

• Identificar  e  analisar  as  contribuições da FDSC para  a formação dos seus

participantes; 

• Conhecer a dinâmica de funcionamento da FDSC;

Com a  expectativa  de  que  a  Proposta  de  Intervenção  elaborada  por  esta

dissertação possa ser  executada pelo  IF  Sertão-PE,  rede presente  em diferentes

cidades do Sertão Pernambucano (figura 01) com sete campi em funcionamento em

Pernambucano – Petrolina (Zona Urbana), Petrolina (Zona Rural), Floresta (campus

objeto da pesquisa), Salgueiro, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada,

atingindo  tanto  a  região  do  Sertão  Pernambucano,  como  diversas  cidades  dos

estados do Piauí e da Bahia, e  abrangendo aproximadamente 20 municípios.

Figura 01: Região de atuação do IF Sertão-PE

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano(2017)5.

 

E espera-se que esta expansão possa ser estimuladora de ações semelhantes

em toda  a rede Federal de Educação Profissionalizante, permitindo, assim, como

principal contribuição desta dissertação: o estabelecimento de uma nova cultura na

5 Disponível em <http://www.ifsertao-pe.edu.br> Acessado em 14 fev. 2017.
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Rede IF, por meio de junção da educação e tecnologia, através das comunidades de

softwares livres como alimentadoras do processo de ensino aprendizagem na rede do

IF Sertão-PE.

A  próxima  seção  detalha  a  estrutura  desta  dissertação,  os  compassos

dissertativos.

1.3  ESTRUTURA DOS COMPASSOS 

Esta dissertação possui cinco capítulos. O primeiro  apresenta o envolvimento

do autor com o tema, a justificativa, proposta de intervenção, objetivos de pesquisa e

estrutura da dissertação. O segundo é onde são delineados todos os procedimentos

metodológicos  utilizados  pelo  pesquisador  para  coleta  e  análise  dos  dados;  o

compasso 2 mostra o passo a passo da pesquisa,  grupos a serem pesquisados,

procedimentos, instrumentos de pesquisa e as questões éticas envolvidas.

O terceiro  discute  as  bases teóricas  que envolvem o compartilhamento  de

conhecimento e  as comunidades de software livre.  

O quarto é destinado à análise e discussões da pesquisa, descreve a  FDSC

desde  a  sua  fundação  a  contemporaneidade,  as  motivações  ao  ingresso,  as

motivações em compartilhar conhecimento e a dinâmica de funcionamento atual, é

subdivido em 4 (quatro) seções: a seção 4.1, descreve a trajetória da comunidade

(2013/2018);   seção  4.2,  apresenta  a  análise  qualitativa  da   participação  na

comunidade  de  software livre  FDSC,  com a  identificação  das  características  dos

participantes da pesquisa, quais motivações os levaram a ingressar no grupo e os

fatores que os fazem compartilhar conhecimento. A seção 4.3, descreve a análise

qualitativa que  identifica as contribuições da FDSC para a formação do participante. E

a última seção 4.4, é detalhada a dinâmica atual de funcionamento da comunidade.

A conclusão , é a elaboração de uma proposta de intervenção que descreve as

ações que poderão levar  à composição de grupos da FDSC para toda a rede do IF

Sertão-PE, esse capítulo final é a conclusão desta dissertação e foi subdivido em três

seções: seção 5.1, descreve a implementação de um evento de  software livre, que

envolva a participação de toda comunidade acadêmica do IF Sertão-PE (Ação 01). A

ação 02, que consta na seção 5.2, descreve a elaboração do “Foro de software livre
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do IF Sertão-PE”; esta surge no decorrer da ação 01 e na seção 5.3 a ação 03,

descreve a formação do grupo de trabalho responsável por  implementar as ações

propostas no Foro, que possam levar ao surgimento dos núcleos de software livre nos

campi. 
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2 COMPASSO METODOLÓGICO

Considerando a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, entre o mundo

objetivo e a subjetividade - que não podem ser interpretados através de números -

sendo difícil de investigar e compreender através de dados estatísticos, a pesquisa é

de caráter qualitativo. Nessa perspectiva, a presente dissertação buscou conhecer

mais  a  fundo  os  processos  desenvolvidos  pelos  membros  da  FDSC,  campo  de

investigação,  a  fim  de  descrever  os  fundamentos  e  elementos   que  levaram  à

existência dessa comunidade e que possibilitam uma formação mais contextualizada

dos  membros  com a  realidade.  Posteriormente,  será  delineada  uma proposta  de

intervenção, a qual descreve os elementos que levam à formação desses grupos para

os demais  campi da rede do IF Sertão-PE. De acordo com Figueiredo (2009), as

características básicas de uma pesquisa qualitativa são assim definidas:

As pesquisas trabalham com dados não quantificáveis, coletam e analisam
materiais pouco estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de  uma
estrutura,  mas  em compensação,   requerem o  máximo  envolvimento  por
parte do pesquisador.  Dessa forma,  esse tipo de pesquisa produz grandes
quantidades de  dados narrativos,  dispensando grandes amostras, visto que
o pesquisador  qualitativo  tem de  evitar  controlar  a  pesquisa,  para  que  o
estudo permaneça no contexto naturalista.(FIGUEIREDO, 2009, p.97)

Neste  tipo  de  abordagem,  o  pesquisador  trabalha  com  um  mundo  de

conceitos,  o  que  está  relacionado  ao  ambiente  mais  profundo  das  relações,

fenômenos que não são tratados como operações de variáveis (MINAYO, 2001).

Ainda de acordo com Minayo (2001), considera-se que esses estudos e conceitos,

não nascem apenas da investigação do pesquisador, inquietação ou curiosidade;

são continuações de estudos elaborados por quem já pesquisou o assunto.

As  reflexões  do  pesquisador  como  parte  do  processo  de  produção  de

conhecimento, permitem que “os pesquisadores qualitativos ressaltem a natureza

socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é

estudado,  e  as  limitações situacionais  que influenciam a  investigação  científica”,

citado por Denzin e Lincoln (2006, p. 23). Segundo Godoy (1995, p. 62), é possível

identificar uma pesquisa qualitativa, por um conjunto essencial  de características,

tais como:
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• O ambiente natural como fonte direta de dados;

• O pesquisador como instrumento fundamental;

• O caráter descritivo;

• O significado que as pessoas dão às coisas e;

• O enfoque indutivo.

O  investigador  entra  no  mundo  das  pessoas  que  pretende  estudar,  tenta

conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registo

escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. O material assim recolhido,

é  complementado  com  outros  tipos  de  dados,  como  os  registros  escolares,  os

artigos  de  jornais  e  fotografias.  Neste  sentido,  Bogdan  e  Biklen  (1994,  p.16)

ressaltam que:

Para a realização de estudos em comunidades e conseguir a compreensão
do comportamento dos membros a partir da perspectiva desses sujeitos da
investigação, é necessário conhecer o modo de agir, sentir, pensar, o contexto
que estão inseridos, ao realizar estudos  sobre fatores humanos, exige um
estudo prévio da comunidade, que possibilite conhecer as experiencias dos
sujeitos.(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.16).

Segundo  Flick  (2009,  p.  24),  os  “pesquisadores  qualitativos  estudam  o

conhecimento  e  as  práticas  dos participantes”.  Para  isso,  o  pesquisador  precisa

estar imerso na comunidade, com o objetivo de perceber em minuciosos detalhes, o

que  pensa  cada  sujeito,  exigindo  dele  um  tempo  significativo  inserido  nesse

ambiente natural. 

Sendo a comunidade a fonte natural dos dados e campo de estudo, faz-se

necessário utilizar algumas técnicas de pesquisa de campo, pois estas estudam um

único grupo ou comunidade considerando sua estrutura social, ou seja, afirmando a

interação entre seus componentes. Os sujeitos dessa pesquisa são classificados em

dois grupos, caracterizados respectivamente como:

• Grupo  1,  os  ex-integrantes  da  FDSC,  um  total  de  35  ex-participantes

(participaram entre 2013 a 2017), sendo que 20 participaram da pesquisa;

• Grupo  2,  os  atuais  integrantes  da  comunidade,  um  total  de  25  pessoas

participando em 2018, sendo que apenas 10 participaram da pesquisa.
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Considerando os dois grupos, a pesquisa conta com 30 sujeitos com faixa

etária entre 15 e 25 anos aos quais foram aplicadas as técnicas de pesquisa.

 Nesse sentido, a pesquisa se caracteriza como exploratória, como citado por

Gil (2002), pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a

torná-lo explícito ou a construir hipóteses, através de entrevistas com pessoas que

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Porém, nossa concepção

não tem esse enfoque tradicional de pesquisa exploratória, que busca o refinamento

dos  dados  da  pesquisa  e  o  desenvolvimento  apurado  das  hipóteses,  esta  nova

concepção  tem  a  finalidade  de  corrigir  o  viés  do  pesquisador,  dando  mais

objetividade  à  pesquisa,  tornando-a  mais  adequada  com  à  realidade.  Segundo

Piovesan e Temporini (1995), permite que o pesquisador legitime os fatos.

Nesse sentido, a pesquisa exploratória leva o pesquisador, frequentemente, à
descoberta  de  enfoques,  percepções  e  terminologias  novas  para  ele,
contribuindo  para  que,  paulatinamente,  seu  próprio  modo  de  pensar  seja
modificado.  Isto  significa  que  ele,  progressivamente,  vai  ajustando  suas
percepções  à  percepção  dos  entrevistados.  Em  outras  palavras,  ele  vai
conseguindo controlar, quase que imperceptivelmente, o seu viés pessoal.
(PIOVESAN e TEMPORINI,   1995, p 321).

Nesse  enfoque  exploratório,  as  características  da  FDSC  se  desenham

através de uma pesquisa mais aprofundada desse objeto, exibindo a sua realidade,

pois  de  acordo  com  Piovesan  e  Temporini  (1995),  essas  são  as  primeiras

impressões essenciais para a análise de uma pesquisa. Os meios de investigação

utilizados  neste  estudo têm o  propósito  de  verificar  e  analisar  a  importância  da

cultura  digital  e  do  software livre  para  os  integrantes,  conhecer  as  dinâmicas  e

características da comunidade, assim como identificar e analisar as contribuições da

FDSC para a formação dos seus participantes. Além disso, possibilita a percepção

de  como os  integrantes  se  reconhecem dentro  da  comunidade,  se  possuem as

mesmas relações, se estes se percebem como alunos e/ou formadores de opiniões

e quais são as contribuições da participação na comunidade para a sua vida pessoal

e acadêmica.

Com  os  elementos  gerados  através  da  pesquisa,  os  resultados  serão

analisados através da lente holística do pesquisador, tendo como método de análise

a fenomenografia. Este método foi desenvolvido na década de 70, é um método de
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pesquisa qualitativa que visa à apreensão das concepções dos sujeitos acerca de

um fenômeno (LEAL e SANTOS, 2016). Essa perspectiva metodológica compreende

os indivíduos baseados em suas experiências e vivências, e que estas possuem

maneiras  qualitativamente  diferentes  de  experienciar,  compreender,  conceituar,

perceber aspectos e concepções do mundo e de sua realidade (SANTOS, 2015).

Essa  compreensão  dos  fenômenos  apresentados,  leva  a  considerar  o  quanto  é

importante a disseminação dessa comunidade de software livre em toda a rede do IF

Sertão-PE, permitindo que a dissertação proponha uma intervenção na rede, por

meio  de  ações  que  podem  levar  ao  surgimento  de  núcleos  da  comunidade  de

software livre.

Nessa etapa da pesquisa, os resultados serão obtidos através de uma análise

documental  dos  relatórios  da  FDSC  e observação  in  loco  das  atividades  da

comunidade, por meio de entrevistas e aplicação de questionário,   a fim de captar

explicações  e  interpretações  a  respeito  do  que  ocorre  no  grupo  (FIGUEIREDO,

2009).  A  figura  02  ilustra  o  resume  o  processo  metodológico  para  propor  a

intervenção.                              

Figura 02:  Resumo dos compassos metodológicos.

Fonte: Criação do autor.

2.1 CAMPO DE INVESTIGAÇÃO

A  presente  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Instituto  Federal  Sertão

Pernambucano,  Campus  Floresta,  tendo  como  campo  de  investigação  a
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comunidade de  software livre  Free Donkey Software Community –  FDSC, que foi

idealizada  em  2013  por  professores  e  alunos  dos  cursos  de  Informática  das

modalidades Médio Integrado e Subsequente, e Superior - Gestão de Tecnologia da

Informação,  segundo  Godoy  (1995),  o  “campo”  é  um  termo  que  diferencia  dos

ambientes controlados, são locais naturais, ou seja, o ambiente natural dos sujeitos,

diferentes daqueles que estão em laboratório.

A  unidade de ensino sediada na cidade Floresta deu início às suas atividades

em  2008,  uma  unidade  do  então  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de

Petrolina CEFET (UNED-Floresta), a qual  foi transformada em Campus Floresta do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF

Sertão-PE, em 29 de dezembro de 2008. Como Instituto Federal, foi possível incluir

todos os cursos, dessa forma, o campus Floresta passou a ofertar os cursos de

graduação:  um  tecnólogo  em  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação  e  outro  de

Licenciatura  em  Química,  além  do  Ensino  Médio  Integrado  em  Agropecuária  e

Informática. 

O Campus está situado no município de Floresta, que possui uma extensão

territorial de 3.644,15 km². A população é de 29.285 habitantes (IBGE, 2010), sendo

o 5º município mais populoso da Mesorregião Sertão do São Francisco e o 2º da

Microrregião de Itaparica. A economia do município é baseada na agricultura irrigada

e pecuária, com destaque também para o artesanato.   A Microrregião de Itaparica

que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ocupa

uma área de 9.085 km2, é formada pelos municípios de Belém do São Francisco,

Carnaubeira da Penha, Floresta, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu e Itacuruba, com uma

população total de 134.212 habitantes, estando 77.140 (57,5%) localizados na zona

urbana e 57.072 (42,5%) na zona rural (PDI, 2014, p. 17). O IF Sertão-PE Campus

Floresta está localizado  na Rua Projetada, s/n - Bairro Caetano II, Floresta – PE,

com uma área total de 34.483,58 m², sendo de área construída 2.849,54 m². Atende

a  um  total  de  1200  alunos,  beneficiando,  além  do  município  de  Floresta,  os

seguintes:  Belém  do  São  Francisco,  Carnaubeira  da  Penha,  Itacuruba,  Jatobá,

Petrolândia e Tacaratu.
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Com o propósito de compartilhar conhecimento e disseminação de software

livre, a comunidade inicialmente delimitou a abrangência para os demais municípios

dessa  microrregião,  como  forma  de  atender  a  uma  necessidade  presente.  A

atividade inicial foi a mobilização dos alunos - em participar da comunidade de SL -

partindo da dinâmica de realizações semanais de reuniões, nas quais discutia-se

como atrair mais seguidores a discutir  software livre na escola. Posteriormente, a

comunidade conseguiu organizar InstallFest, Workshop e outras atividades descritas

na seção 4.1,  momentos ricos de discussões sobre software livre, contribuindo com

o processo de sensibilização de novos membros.

O pesquisador está inserido na comunidade de SL desde a sua fundação,

realizando reuniões periódicas com os membros e coordenou, entre 2013 e 2015, a

comunidade  através  de  projetos  de  extensão  universitária.  Mesmo  com  a

transferência para outra unidade de ensino, participa à distância das reuniões. O

grupo  conta  atualmente  com  25  membros  (caracterizados  na  seção  2.2)  que

participam  frequentemente  dos  encontros.  Outro  ponto  a  ser  considerado  está

relacionado com a permanência dos alunos na comunidade, pois devido ao término

do  curso  (ensino  médio  em quatro  anos,  graduação entre  três  e  quatro  anos  e

subsequente  em dois  anos),  alguns  membros  tendem a  deixar  de  participar  da

comunidade;  porém, sempre a cada início  de semestre,  novos membros vão se

inserindo nela. É necessário ressaltar que a comunidade é um ambiente que aceita

a participação de pessoas de todas as instituições, não sendo exclusividade dos

alunos do IF Sertão-PE.

2.2 SUJEITOS SOCIAIS

Os  sujeitos  sociais  são  todos  os  membros  da  comunidade  FDSC  que

aceitaram participar da pesquisa, tendo esta atualmente a participação efetiva de 25

membros (grupo 2). Destes, apenas 10 participaram da pesquisa (respondendo ao

questionário  e  estando  presentes  nas  8  reuniões).  Os  participantes  que  já  se

desligaram da comunidade,  os  ex-membros (grupo 1)  em um total  de  35 foram
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convidados a participarem do processo de investigação, tendo 18 aceitado participar

da pesquisa. Foi sugerida a aplicação de questionários e  reuniões com os demais

membros.

Os  participantes  possuem  perfis  diferentes  de  faixa  etária,  escolaridade,

renda,  sexo e etnia,  todos são residentes na região de abrangência do  campus

Floresta e a grande parte  é estudante e docente do IF Sertão-PE. É importante

ressaltar que apesar dessa heterogeneidade, na comunidade todos são equivalentes

uns aos outros,  ou seja,  não existe  membros com relações de subordinação ou

graus sucessivos de poderes.

Como requisito para participar da comunidade, a exigência é a disponibilidade

e o desejo do estudante em fazer parte do coletivo. A cada início de ano letivo a

comunidade  elege  um  líder,  que  fica  responsável  por  organizar  e  registrar  as

reuniões, administrar os ambientes virtuais, delegar a outros membros atividades de

organização de eventos e representar a comunidade em eventuais necessidades. 

Todos os anos a comunidade submete ao Comitê de Extensão a solicitação

de  bolsa  de  estudo,  através  de  projeto  de  extensão  universitária,  para  esse

participante que exerce a liderança, tendo em vista que suas atribuições são mais

administrativas entre os demais membros.

2.3 DISPOSITIVOS PARA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

A pesquisa parte da vivência do pesquisador com a comunidade, seguido do

referencial  teórico dos temas abordados. Considerando essa vivência e todos os

aspectos da problemática da pesquisa, com o propósito de investigar os possíveis

saberes construídos/discutidos em uma comunidade de software livre e a formação

dos seus participantes, foram então utilizados os seguintes instrumentos:

• Revisão de literatura;

• Observação participante;

• Diário de Campo;

• Questionários;

• Entrevistas.



35

Assim,  em  conjunto  com  toda  a  fundamentação  teórica  realizada,  foram

analisados,  através  do  viés  fenomenográfico,  todos  os  artefatos  produzidos,

objetivando refletir sobre todas as contribuições, relatando como uma comunidade

de  software livre  colabora  e  incentiva  na  construção  de  conhecimento,  e

posteriormente propor ações para o surgimento de comunidades de  software livre

em toda a rede do IF Sertão-PE.

2.3.1 Observação Participante

A  observação  participante  parte  da  interação  entre  pesquisador   e

pesquisado, com objetivo de obter respostas às indagações. De acordo com  May,

( 2001, p. 177) a técnica observação participante é caracterizada como “ processo

no  qual  um  investigador  estabelece  um  relacionamento  multilateral  e  de  prazo

relativamente longo com uma associação humana na sua situação natural com o

propósito  de desenvolver um entendimento científico daquele grupo”.   Marconi  e

Lakatos (2003, p. 190) definem observação como:

Uma técnica de coleta de dados para conseguir  informações e utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste
apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que
se desejam estudar.

É importante ressaltar o papel esclarecedor da observação participante, uma

vez que esta é uma atividade que leva o pesquisador a esclarecer incertezas ao

longo de toda a pesquisa, então é algo que complementa os demais instrumentos

em  todas  as  fases  da  pesquisa.  Segundo  Minayo  (2001),  a  importância  dessa

técnica  reside  no  fato  de  podermos  captar  uma  variedade  de  situações  ou

fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, as situações são captadas

diretamente da realidade.

Nessa técnica, o pesquisador vivencia pessoalmente o evento de sua análise

para melhor entendê-lo, porém o comportamento do grupo não pode ser modificado

pelo fato da participação de um sujeito externo à comunidade. Nessa pesquisa isto

não  é  problema,  considerando  que  esse  sujeito  é  um  dos  integrantes  da

comunidade,  porém sua  implicação  deve  ser  imparcial  para  não  influenciar  nos
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resultados. Como pesquisador participante, este deve ser disciplinado e estar atento

em  todas  as  reuniões,  anotando  os  comportamentos  e  pontos  importantes

levantados por membros específicos ou grupos. A interferência deve ser mínima,

porém deve buscar sempre a pergunta correta para cada momento, observando se

realmente é momento de perguntar.

Essa técnica de inserção na comunidade foi aplicada semanalmente durante

os encontros virtuais (a comunidade utiliza ambiente de webconferência), com um

total de 8 encontros. É importante ressaltar que na primeira reunião foi apresentada

a  proposta  do  trabalho  de  pesquisa,  posteriormente  enviado  os Termos  de

Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 ou emancipados (APÊNDICE

A), Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para adultos não alfabetizados,

crianças, adolescentes e pessoas legalmente incapazes (APÊNDICE B) e para os

pais ou responsáveis. Os Registro de Assentimento Livre e Esclarecido, para adultos

não  alfabetizados,  crianças,  adolescentes  e  pessoas  legalmente  incapazes

(APÊNDICE C).

2.3.2 Diário de Campo

Principal  instrumento  de  registro  do  pesquisador,  o  diário  de  campo  é

essencial  em  uma  abordagem  de  observação,  funciona  como  um  espaço  para

anotações, comentários e reflexões.  Nele é comum anotar  observações de fatos

concretos,  fenômenos  sociais,  acontecimentos,  relações  verificadas,  experiências

pessoais do investigador, suas reflexões e comentários.

É definido por Bogdan e Biklen (1994, p.150) como “o relato escrito daquilo

que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflexão

sobre os dados de um estudo qualitativo”. Com o diário de campo, as observações e

percepções do pesquisador sobre o envolvimento dos membros com a comunidade,

seu  interesses  e  comportamentos  foram  registrados.  Apesar  de  vários

pesquisadores entenderem que o diário de campo é importante para  complementar

outros métodos, muitos não o utilizam (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Os conteúdos do

diário de campo são analisados de duas maneiras: através de uma descrição,  que
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permite[..] “captar uma imagem por palavras do local, pessoas, ações e conversas

observadas”;  e  a  segunda,  reflexiva,  [..]“que apreende mais o ponto de vista  do

observador, as suas ideias e preocupações” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 152).

O  diário  de  campo  foi  utilizado  nas  observações  e  percepções  deste

pesquisador sobre o envolvimento dos membros com a comunidade, seu interesses

e  comportamentos.  Foi  importante  por  complementar  as  informações  sobre  o

cenário onde a pesquisa se desenvolve e onde estão envolvidos os sujeitos, a partir

do registro de todas as informações que não foram aquelas coletadas em contatos e

entrevistas formais, em aplicação de questionários e formulários. Esse instrumento

foi utilizado em todo o processo de investigação. Durante os encontros, o diário de

campo foi elaborado com o uso editores de texto on-line.

2.3.3 Questionário

A pesquisa utilizou o questionário com um conjunto de perguntas que foram

respondidas  pelos  membros  da  FDSC.  Para  sua  aplicação,  o  estudo  utilizou  a

fomulários  online,  com   questões  objetivas  acompanhadas  de  instruções  para

esclarecer o propósito de sua aplicação e ressaltar a importância da colaboração.  O

questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido como:

A técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado
de  questões  apresentadas  por  escrito  às  pessoas,  tendo  por  objetivo  o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas etc.”.

Os questionários  foram aplicados semanalmente  para  o  grupo 2,  após as

reuniões através dos fomulários online, com o objetivo de coletar dados relacionados

a:  relevância  dos  assuntos  discutidos;  se  adiquiriu  novos  conhecimentos;  se

compartilhou conhecimento; questionamentos que envolveram a temática discutida

(APÊNDICE  F).  Já  para  o  grupo  1,  considerando  que  este  é  formado  por  ex-

membros, a esse grupo foi aplicado um questionário (APÊNDICE E), com perguntas

relacionadas à sua vivência na comunidade durante sua participação. 
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2.3.4 Entrevista

A pesquisa utilizou com os ex-membros líderes da comunidade a entrevista

semiestruturada,  com propósito  de  identificar  como  os  participantes  destacam a

vivência na comunidade FDSC, sua interação/relação com o ensino-aprendizagem e

compartilhamento de conhecimento entre os membros. Gil (1999, p. 117) conceitua a

entrevista como “uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma

de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se

apresenta como fonte de informação”.

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 198), uma das vantagens da entrevista é a

possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas,

de imediato, as discordâncias. Possibilita  ainda a obtenção de dados referentes aos

mais  diversos aspectos  da vida  social,  como também a obtenção de dados em

profundidade  acerca  do  comportamento  humano.  O  mesmo  autor  cita  como

limitações a influência exercida, consciente ou inconscientemente, pelo pesquisador,

devido a suas atitudes, ideias e opiniões. O roteiro de entrevista elaborado está

detalhado no APÊNDICE D.

2.4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS EM CAMPO

Esse foi um momento muito importante da pesquisa, analisar todos os dados

produzidos através da observação,  diário de campo, dos questionários e entrevistas

realizadas.

A pesquisa  utilizou  para  a análise  das informações a  fenomenografia,  um

método  de  natureza  qualitativa,  considerado  de  lógica  a  qual  entende  que  as

explicações surgem da observação dos fatos (indutiva), moldado para esclarecer as

dúvidas  sobre  o  pensamento  e  aprendizagem,  especialmente  no  contexto  da

pesquisa em educação (MARTON, 1986). Método que compreende os fenômenos

do ponto de vista dos participantes, coletando e analisando as suas percepções,

buscando  elucidar  as  diferentes  concepções  possíveis  dos  sujeitos  com  o

determinado fenômeno.
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É considerado por Cherman (2013) como um método que permite descobrir

como os sujeitos vivenciam e experimentam o compartilhamento do conhecimento

para a resolução de problemas.

Para  Marton  (1986,  p.  180),  a  fenomenografia   permite  "descobrir  e

sistematizar formas de pensamento, em termos dos quais as pessoas interpretam

aspectos  da  realidade  que  são  significativos  socialmente  e  supostamente

compartilhados pelos membros de um tipo de sociedade" .

A Fenomenografia considera os aspectos de organização do conhecimento

durante  a  experiência  do  sujeito  em  relação  ao  fenômeno  estudado.  Segundo

Marton e Booth (1997) mostram os elementos “Como?” e “O quê?”, sendo o “Como”

descreve a ação envolvida na experiência e o “O que” descreve o objeto da ação.

Para isso, posteriormente à coleta das informações, os métodos observação

participante e entrevista, os dados foram organizados e estabelecidas categorias de

conceitos que se relacionam, a respeito dos aspectos de aprendizagem colaborativa.

Analisados nesta pesquisa: 

• “O que” motiva a participação na FDSC; 

• “O que” motiva o compartilhamento de conhecimento? 

• “Como” seriam as ações, dinâmicas ?

• “Como” surgimento de conhecimento colaborativo?

• “Como”  a  comunidade  contribuí  para  formação  acadêmica  e  pessoal  do

participante?

Permitindo  uma  produção  criativa  de  conceitos  em  decorrência  da

participação na FDSC.

2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O  Termos de Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  (APÊNDICE A),

Termo  de  assentimento  (APÊNDICE  B)   e  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido   para  pais  ou  responsáveis  legais  –  TCLE  (  APÊNDICE C)  foram

preenchidos pelos membros da FDSC que participaram da pesquisa com finalidade
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de obtenção  de autorização de  participação na pesquisa. Esse projeto também foi

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal de Educação

Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano,  por  se tratar  de um estudo com

seres humanos, registrado pelo seguinte número da CAAE: 86536218.7.0000.8052

Assim oo participantes da pesquisa tiveram assegurados o anonimato de sua

identidade e o sigilo dos dados que fornecer. Além disso, ele tem a possibilidade de

contar a qualquer momento com o pesquisador, para obter eventuais informações

acerca da pesquisa. O participante ficou  ciente dos riscos referentes a possíveis

constrangimentos com as perguntas, e dos benefícios advindos de sua participação

no estudo, assim como a possibilidade de se retirar da pesquisa caso queira e pedir

a não utilização dos seus dados.

Esta pesquisa está de acordo com a resolução nº 510 do Conselho Nacional

de  Saúde,  que  regulamenta  as  pesquisas  desenvolvidas  com  seres  humanos

aplicadas às Ciências Humanas e Sociais, a fim de cumprir as questões éticas e

respeitar  a  dignidade  dos  participantes,  bem   como  proteger  a  identidade  dos

sujeitos de pesquisa e dos dados que eles emitem. Esse estudo se comprometeu

ainda em fazer uso de dados coletados em campo exclusivamente para os fins de

estudo, a fim apenas de garantir o cumprimento das questões éticas referentes à

pesquisa e inibir a exposição desnecessária do participante e de suas informações.
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3  COMPASSOS  DE  COMUNIDADE  DE  SOFTWARE LIVRE  E

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

A  produção  de  conhecimento  e  aprendizagem  colaborativa  ganham

importância a partir  dos movimentos de  software livre e código aberto (PRETTO,

2010).  O  software  livre  surge  a  partir  da  segunda  metade  do  século  passado,

quando o pesquisador Richard Stallman do laboratório de inteligência artificial  de

Massachusets Institute of Technology (MIT), iniciou o projeto GNU com o objetivo de

desenvolver um sistema operacional livre (SILVEIRA, 2004). O projeto resultou na

criação  da  FSF (Free  Software  Foundation)  em 1985,  comunidade  designada  a

promover e difundir o software livre, seguindo as bases filosóficas do projeto GNU. 

Em 1991, Linus Torvalds, um matemático finlandês, desenvolveu um sistema

operacional baseado no Unix, o software viria a se chamar de Linux. O esforço da

comunidade FSF e dos desenvolvedores deu origem às diversas versões do sistema

operacional  livre,  que vêm se aperfeiçoando e gerando várias  distros6 diferentes,

sendo compartilhados livremente em todo mundo.

Esse livre compartilhamento de programas realizado pelas comunidades de

software livre, segundo Himanen (2001), utiliza o conceito de  copyleft7 de Stallman,

ideia de sentido contrário ao copyright, pois ele entende que o conhecimento deve

ser livremente compartilhado. Assim a construção coletiva de conhecimento e o livre

compartilhamento geram resultados positivos, não só do ponto de vista moral. Para

Himanen (2001),  os  hackers a  utilizam  como  uma  poderosa  estratégia  de

desenvolvimento técnico e cientifico.

Pretto  (2010)  cita  os  princípios  do  código  de  ética  dos primeiros  hackers

citados por Levy(2012),  são eles: o acesso total  e ilimitado ao computador;  toda

informação deve ser livre; todos os procedimentos sejam livres de burocracia; os

hackers sejam reconhecidos pelo que efetivamente eles realizam, independente de

escolaridade, idade, raça ou situação social; é possível desenvolver arte e beleza

em um computador; e, por último, computadores fazem bem à vida. Estes últimos

dois  princípios  são  citados  por  Himanen  (2001)  como  sendo  um  prazeroso

6 Distro – distribuição Linux. Exemplos: Fedora, Mint, Ubuntu, Debian, Mandriva.

7 “Copyleft é um método geral para tornar-se um programa (ou outra obra) livre” (FSF, 2018).
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desenvolvimento colaborativo e o poder social deixa fortalecido o estilo  hacker de

ser.

Esse  estilo  potencializa  o  desenvolvimento  dos  membros  em  uma

comunidade de software livre, possibilitando que eles aprendam uns com os outros,

como cita Himanen (2001), pois os  hackers utilizam um modelo de construção de

conhecimento e aprendizagem constantemente evolutivo e dinâmico, possibilitado

pelo compartilhamento dos resultados e conhecimentos adquiridos. Segundo Bonilla

(2014, p.  225) “livre, porque uma vez produzidos pela sociedade, precisam estar

disponíveis para essa mesma sociedade, para que, com base neles, outros sujeitos

e grupos possam desenvolver, inovar, criar, produzir novos conhecimentos”.

Para Silveira (2004, p. 107), “o software livre é uma conquista, um movimento

que luta pelo compartilhamento do conhecimento, principalmente para o benefício de

seus  usuários”.  Para  o  hacker, compartilhar  sua  obra  ou  criação  sem nenhuma

burocracia ou formalidade é maior valor alcançado pelo mesmo. A Free Software

Foundation - FSF (2016), diz que software livre “é qualquer programa de computador

que pode ser utilizado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma

restrição”. Assim sendo, o software livre é uma questão de liberdade e não de preço,

o  software só  é  livre  se  os  usuários  possuem as  quatro  liberdades  essenciais,

descritas como:

• Liberdade 0: Executar o programa, para qualquer propósito;

• Liberdade 1: Modificar o programa para adaptá-lo às suas necessidades;

• Liberdade 2: Redistribuir cópias gratuitamente ou mediante pagamento;

• Liberdade 3: Distribuir versões modificadas do programa.

As  quatro  liberdades  essenciais  do  Software Livre  estão  voltadas

principalmente ao compartilhamento tanto do software como também do seu código-

fonte. Dessa forma, Kon et al. (2011, p. 5) aponta que:

Esse compartilhamento pode simplificar o desenvolvimento de aplicações
personalizadas, que não precisam ser programadas a partir do zero, mas
podem  basear-se  em  soluções  já  existentes.  Na  medida  em  que  o
desenvolvimento  de  aplicações  personalizadas  é  um  dos  focos  do
desenvolvimento  de  software  em  geral,  essa  vantagem  tem  impacto
significativo  na  redução  de  custos  e  na  diminuição  na  duplicação  de
esforços, tirando proveito da característica abstrata do software (KON et al.
2011, p. 5).
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De acordo com Meirelles (2013, p. 5):

Normalmente,  esse  software  existe  por  meio  de  projetos  de
desenvolvimento  que  estão  centradas  em  torno  de  algum  código-fonte
acessível  ao  público,  geralmente  em  um  repositório  na  Internet,  onde
desenvolvedores e usuários podem interagir.

No Brasil, o software livre, segundo Kon (2011), teve seu início na década de

1990, os departamentos de ciência da computação de algumas universidades da

época  foram os  primeiros  a  utilizarem software  livre.  Esse  fato  ocorreu  quando

Arnaldo Mandel, baixou e deixou o código-fonte disponível em alguns dos servidores

da  Universidade  de  São  Paulo  -  USP  para  quem  quisesse  experimentar.  A

divulgação do software livre para os alunos da USP foi propagada por Marco Dimas

Gubitoso, mais conhecido como Gubi, alegando ser uma nova versão do famoso

Unix. Com isso, o IME - USP8 importou diversos CDs de instalação para distribuir

por  todo  instituto  (KON,  2011).  A Fundação  da  Conectiva,  sendo  a  primeira  a

comercializar e oferecer uma versão de suporte em português de uma distribuição

Linux e logo após uma década foi comprada pela francesa MandrakeSoft, tornando-

se  conhecida  como Mandriva.  (KON,  2011).  Posteriormente  outras  organizações

começaram a se interessar pelo software livre, de acordo com Kon (2011):

O  movimento  do  software livre  no  Brasil  começou  a  crescer,  em  especial,
impulsionado pelas edições do Fórum Internacional de  Software  Livre (FISL), que,
desde 2000, ocorre todos os anos na cidade de Porto alegre. O FISL trouxe ao Brasil
os grandes protagonistas da história do software livre, entre eles, Richard Stallman,
Eric Raymond e John “MadDog” Hall (KON, 2011. p.59)

.

O governo brasileiro também tem uma grande relevância quanto à crescente

utilização do software livre no país. No ano de 2003, o então presidente da república

Luiz Inácio Lula da Silva  instruiu todos os órgãos e instituições do governo brasileiro

a adotarem o  software livre. No período o professor e militante do software  livre

Sérgio  Amadeu  através  do  Instituto  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação,  se

engajou fortemente a favor da adoção do software livre no país, conseguindo assim

voltar os olhos da comunidade mundial de software livre para o Brasil.

De 2003 a 2008, o Comitê Técnico de Implantação do Software Livre foi
coordenado pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI)  , e atualmente é
coordenado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

8IME-USP: Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
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9  .Acompanhando  a  iniciativa  federal,  estados  e  municípios  começam
também a investir nessa opção, destacando-se o Estado do Paraná, onde o
governo, através da Companhia de Informática do Paraná (CELEPAR) , é
um dos principais usuários e desenvolvedores de  software livre de todo o
país (BONILLA, 2014, p. 217).

 Segundo Raymond (2001), um software livre nasce da necessidade de um

programador em resolver um problema computacional; quando a solução livre se

desenvolve  ela  se  torna  significativa  para  mais  pessoas,  tornando  a  relação

comunidade/desenvolvedor  mais  próxima,  através  dessa  colaboração.  Nesses

ambientes, o conhecimento é visto como um construtor social e, por isso, o processo

educativo  é  favorecido  pela  participação  social  em  ambientes  que  propiciem  a

interação e a colaboração. 

Pretende-se que os ambientes de aprendizagem colaborativos sejam ricos

em possibilidades e  propiciem o  crescimento  do grupo  (MINIERVA,  2007).  Esse

compartilhamento entre pessoas com as mesmas afinidades, os mesmos propósitos,

modelo  livre  baseado  no  jeito  de  ser  hacker,  transformou  cultural,  social  e

tecnologicamente várias comunidades (PRETTO, 2012), possibilitando o surgimento

de várias comunidades de software livre.

Tais comunidades são ambientes onde os indivíduos trocam conhecimento

com  propósito  de  criar  coletivamente  novos  conhecimentos.  São  conjuntos  de

pessoas que se reúnem com uma paixão em comum, contagiados pelo prazer de

contribuir em projetos coletivos de desenvolvimento de software livre, sendo que o

ato  de  compartilhar  as  experiências  os  tornam mais  reconhecidos/graduados  na

comunidade. Essas pessoas cooperam entre si e possuem certa afinidade, objetivo

ou conhecimento em comum.  Esse conhecimento  é adquirido pela experiência ou

estudo,  o  conhecimento  é  um  bem  mais  importante  para  os  indivíduos.  O

conhecimento  é  ligado  a  natureza  humana  e  possui  finalidades  específicas

(TAKEUCHI, 2008).

Essas comunidades de software livre reúnem pessoas que provem suporte e

utilizam esse espaço comum como propagador das informações sobre ele mesmo,

dinâmica  esta  que  poderia  ser  empregada  na  educação.  Uma  comunidade  de

software  livre  inserida  na  escola  possibilita,  segundo  Pretto  (2012),  o

desenvolvimento constante de conhecimento e aprendizagem, forma um ambiente
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de constante recriação de conceitos que vão aguçar a criatividade do sujeito. Este é

o  objetivo  buscado  desde  2013  pela  comunidade  do  software  livre  do  campus

Floresta do IF SERTÃO-PE.

As  estruturas  das  comunidades  de  software são  propostas  por  Raymond

(2001)  como  dois  modelos:  o  modelo  Catedral,  um  modelo  de  organização

hierarquizada  (software  proprietários);  e  modelo  Bazar,  com  ausência  das

características  de  hierarquias,  sendo  estas  independentes,  plurais,  com

representação  e  tomada  de  decisão  descentralizada  (software  livre):  O  modelo

adotado  por  uma  comunidade  fica  evidenciado  diretamente  nas  motivações  dos

membros  em  participar  da  comunidade,  dos  tipos  de  licenças  escolhidas  e,

principalmente, pelo processo de tomada de decisão.  

As  comunidades  que  utilizam  o  modelo  bazar,  são  mantidas  pelos  seus

colaboradores  e  desvinculadas  de  organizações,  por  isso  independentes,  a

participação  livre  demonstra  a  autonomia  de  cada  participante  em  contribuir

(RAYMOND 2001).  Não  deve  existir  no  grupo  a  imagem do  líder  e/ou  daquele

participante mais hábil, mas nesse ambiente deve existir a consciência de que todos

podem e devem contribuir, baseando-se em suas competências e conhecimentos

adquiridos, nunca existindo competição e sim, colaboração (MINERVA, 2007).

Entender  como  o  conhecimento  é  gerado,  disseminado  e  conservado,  é

fundamental para a elaboração de estratégias de ensino-aprendizagem baseadas

em comunidades de software livre. Esses ambientes pressupõem a troca e excluem

a passividade dos envolvidos, propiciam e incentivam os processos de construção

significativa de conhecimentos.  Segundo Lévy (2003, p. 28), a inteligência coletiva é

“uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada

em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Ela visa

ao  reconhecimento  das  habilidades  que  se  distribuem nos  indivíduos,  a  fim  de

coordená-las  para  serem  usadas  em  prol  da  coletividade.  A  coordenação  dos

inteligentes  coletivos  ocorre  com  a  utilização  das  tecnologias  da  informação  e

comunicação. Aplicado em vários ambientes, o desenvolvimento de comunidades de

troca de informações se aplica inclusive para o ambiente educacional (LÉVY, 2000).



46

Infelizmente,  o  que  encontramos  nos  ambientes  escolares,  principalmente

dos IFs, são as práticas de ensino aprendizagem verticais, por isso é importante o

surgimento  de  novas  formas  de  reconstruir  e  construir  conhecimento,  novas

alternativas como as comunidades de software livre que “ criam condições para que

o  processo  educacional  possa  formar  o  cidadão  crítico,  autor,  produtor  de

conhecimento e de culturas e não só consumidor de informações” (BONILLA, 2014,

p. 227) .

O capítulo  seguinte  apresenta  o  compasso  da  Free  Donkey  Software

Community, resultado da pesquisa que permite propor a intervenção.
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4 COMPASSO DA FREE DONKEY SOFTWARE COMMUNITY

4.1 TIMELINE FREDONKEYANA

Nesta seção descreve-se toda a história da FDSC em uma linha do tempo

(figura 03),  narrada com os compassos realizados pelo “Celestino”,  o mascote da

FDSC. Seção dividida em cinco períodos: Seção 4.1.1 como surgiu a FDSC em 2013,

ou  o  nascimento  de  Celestino;  a  expansão  da  FDSC para  outros  municípios  da

Microrregião  de  Itaparica  de  2014  a  2015,  ou  seja,  Celestino  pula  os  muros  do

campus Floresta (seção 4.1.2); Na seção 4.2.3 a comunidade consegue caminhar e

sobrevive a mais um período, com Celestino desbravando a Microrregião de Itaparica

de 2015 a 2016; A seção 4.2.3 a comunidade não registra atividades e quase tem o

fim decretado em 2017, ou seja, Celestino quase morre; e a última seção 4.2.4 são

apresentados os registros do retorno das atividades da FDSC em 2018, com Celestino

sobrevivendo.

Figura 03:  Linha do Tempo da FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2018).

4.1.1 O nascimento de Celestino (2013)

Esta  seção  apresenta  uma  linha  do  tempo  da   Free  Donkey  Software

Community, comunidade de software livre criada em 2013, a partir de um InstallFest
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realizado durante a  disciplina  de  Montagem  e  Manutenção  de  Computadores,

disciplina ministrada por mim do Curso Técnico Médio Integrado em Informática. Foi

decisivo para criação dessa comunidade, o Seminário sobre Software Livre com os

alunos da disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso de Gestão da

Tecnologia da Informação; as duas atividades tinham o objetivo de avaliar os alunos

e incentivar a utilização de Software Livre. Após esses dois eventos, foi despertado

em um grupo de alunos e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Sertão-PE - Campus Floresta, o interesse em formar um grupo para

discutir  e  disseminar  software livre  para  a  comunidade  acadêmica;  a  figura  04

registro fotográfico do que seria a primeira reunião da comunidade.  

Figura 04: Registro da primeira reunião da FDSC, Freedonkeanos Fundadores.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Entre os  primeiros  Freedonkeanos9 da comunidade estavam presentes  no

Laboratório de Informática I do campus Floresta, no dia 24 de maio de 2013: 

• 1 docente do colegiado de informática;

• 1 aluno do curso superior em Gestão da Tecnologia da Informação;

9 Freedonkeano é como são chamados todos os membros da comunidade de software livre Free Donkey Community.
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• 8 alunos do curso Médio Integrado em Informática.

Nessa  mesma  reunião  foi  defino  o  nome  e  o  mascote  da  comunidade,

chamada  então  por:  Comunidade  de  Software  Jumento Livre.  Na  opinião  da

maioria dos membros, o nome chamaria mais atenção se colocado na língua inglesa,

ou seja,  Free Donkey Software Community – FDSC.  O jumento foi escolhido como

mascote  oficial  por  se  tratar  de  um  animal  nativo  da  região  de  abrangência  da

comunidade e possuir várias características semelhantes ao software livre, tais como:

bastante  robusto;  adaptado  a  serviços  longos;  difícil  de  ficar  doente;  não  ser  a

beleza sua principal qualidade; e praticamente encontrado em todo o planeta. 

A figura 05 é a logomarca da FDSC, desenho formado pelo mascote, que foi

batizado com o nome de Celestino (um jumentinho com o chapéu de cangaceiro), ao

seu lado o  Tux10,  também com o chapéu do cangaço e no fundo a sigla  IF, de

Instituto Federal, formada por dois Mandacarus11

Figura 05: Logomarca da FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

10 O Tux é a mascote oficial do sistema operacional Linux.  O Tux, criado por Larry Ewing em 1996, é um pinguim gorducho

que tem um ar satisfeito e saciado. A ideia da mascote do Linux ser um pinguim veio de Linus Torvalds, o criador do núcleo

Linux.

11 Planta da família das Cactáceas, gênero cactus. Arbustiva, xerófita, nativa do Brasil, disseminada no Semiárido do Nordeste.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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Esse grupo nasce do anseio e provocação dos seus primeiros integrantes, em

criar um ambiente que incentive a produção e compartilhamento de conhecimento. É

importante considerar que é obrigação da escola permitir experiências necessárias à

formação  integral  do  sujeito,  tornado-os  capazes  de  produzir  e  compartilhar

conhecimento 

As  discussões  realizadas  inicialmente,  durante  as  primeiras  reuniões  da

FDSC,   foram  relacionadas  a  representação  do  software livre  e  não  tradução

meramente técnica ou econômica para o grupo ali formado. O Software livre como

representação política, social  e ética seria o viés da comunidade e este conceito

precisavam fazer  parte  do  IF  Sertão-PE  Campus  Floresta  e  da  microrregião  de

Itaparica. 

O início foi  um grande desafio: atender a necessidade de aliar educação e

tecnologia,  através de um viés político,  que fosse um facilitador  do processo de

ensino-aprendizagem  e  democratização  de  conhecimento  era  complexo  para

aqueles  integrantes.  Porém,  motivados  por  esse  desafio,  ainda  em  2013,  a

comunidade  traçou  estratégias  para  levar  esta  discussão  a  toda  a  comunidade

acadêmica. 

Assim, foi organizado um evento que conseguisse envolver todo o  campus,

não apenas a comunidade acadêmica dos cursos de Tecnologia da Informação, mas

todas as demais áreas.

Durante  algumas  semanas,  a  comunidade  elaborou  um  projeto  para  o  I

Encontro  de  Software Livre,  II  Installfest  e  o  II  Seminário  de  Software Livre  do

campus Floresta, realizado em 18 e 19 de Agosto de 2013. Os eventos foram todos

elaborados e executados pelos membros da FDSC. Os membros da FDSC tinham

total  autonomia  e  apesar  da  minha  supervisão,  pois  sempre  me  considerei  um

membro com o mesmo nível de hierarquia dos demais, assim não interferi  como

docente  ou  supervisor  na  elaboração  do   projeto  do  evento,  estava  como  um

membro  da  FDSC.  O  projeto  ficou  exclusivamente  sob  a  responsabilidade  dos

membros que eram alunos. Posteriormente foi entregue à Coordenação de Extensão

campus Floresta para aprovação e execução.
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Falando um pouco sobre o encontro, vários comentários positivos foram

inseridos pelos participantes na página oficial  do evento, que permanece ativa e

pode ser acessada (figura 06).

Figura 06: Página Social do I Encontro de Software Livre.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Além da elaboração do projeto,  cada  Freedonkeano ficou responsável  por

uma atividade (oficina, minicursos ou palestra), assim a maior parte da programação

era  ministrada  pelos  próprios  membros  da  FDSC.   Alunos  do  curso  técnico  em

Informática de Nível Médio Integrado e Subsequente, alunos do curso superior em

Gestão  da  Tecnologia  da  Informação  capacitando  os  seus  colegas.  A figura  07

mostra  a  programação  do  evento  do  I  Encontro  de  Software  Livre  do  Campus

Floresta.
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Figura 07: Programação do  I Encontro de Software Livre.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Um dos destaques foi a apresentação da comunidade realizada pelo líder da

época (figura 08), aluna do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática,

com o Tema: “Apresentação da comunidade: Free Donkey Software Commuity”, no II

Seminário  de  Software Livre  do  IF  Sertão-PE.  Esta  apresentação  despertou  a

curiosidade e interesse de vários outros alunos em participar da FDSC. É importante

destacar que entre os membros da FDSC, a aluna era a única do gênero feminino,

mostrando que os ambientes de  trabalho em TI são os mais diversos, independente

de gênero os espaços são ocupados por quem desejar.
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Figura 08: Apresentação da FDSC pela primeira Líder da FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Durante o evento, entre as 9 (nove) palestras do Seminário  4(quatro) foram

apresentadas  pelos  alunos,  das  oficinas,  entre  as  6  (seis)  realizadas  5  foram

mediadas pelos membros da FDSC (figura 09).

Figura 09: Oficinas ministradas por alunos durante o I Encontro de Software Livre.

 

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).



54

Ainda durante o I Encontro de Software Livre, a comunidade organizou o II

InstallFest do campus Floresta (figura 10). Este II Festival de Instalação de Software

Livre do  Campus  Floresta,  assim como em todo evento dessa natureza, ocorreu

num  ambiente  bastante  descontraído,  ambiente  com  música,  brincadeiras,  e  a

palestra organizada no laboratório informática II do campus Floresta.  

Figura 10:  II InstallFest do Campus Floresta.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

O  II  InstallFest  registrou a instalação de 15 Sistemas Operacionais Livres,

sendo  todos  instalados  em  disco  físico  e  a  desinstalação  de  15  Sistemas

Proprietários. Outros software livres, tais como: Inkscap, Gimp, Audacity, LibreOffice,

foram  instalados  em  computadores  com  sistemas  operacionais  proprietários.

Durante  o  Encontro  de  Software Livre  essa  atividade  foi  a  mais  frequentada,

registrando a instalação de 58 softwares livres.

No geral, o evento registrou 196 inscritos, um número bastante significativo,

visto  que  este  quantitativo  era  superior  ao  número  de  alunos  dos  cursos  de

informática do campus no ano de 2013. Uma vez que a participação não era restrita

ou  direcionada  somente  a  alunos  de  informática,  alunos  dos  demais  cursos  do
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campus,  bem  com  de  outras  instituições  e  de  cidades  circunvizinhas  também

participaram do evento. 

Com o objetivo de avaliar o evento, no último dia, a comissão organizadora

aplicou um questionário (ANEXO A), onde 85 participantes do evento responderam

às  perguntas.  Foram  feitas  as  perguntas,  que  deveriam  ser  assinaladas  entre:

Péssimo,  Fraco,  Médio,  Bom,  Excelente  e  Não  se  aplica,  sobre  os  quesitos

abaixo listados:

• Divulgação do Evento;

• Programação do Evento;

• Organização do Evento;

• Temas(s) Abordados;

• Conhecimento  do(s)  palestrantes(s)  em  relação  ao(s)  tema(s)  da(s)

atividade(s).

A  comunidade,  durante  a  primeira  reunião  após  a  realização  do  evento,

realizou a análise dos questionários. A avaliação em relação ao quesito divulgação

obteve  79%  excelente  e  os  demais  entre  bom  e  médio;  não  houve  nenhuma

resposta fraco ou péssimo, este resultado demonstra que o evento foi muito bem

divulgado.

Quanto à avaliação da programação promovida pela comissão organizadora

somente 11% consideraram fraco, 55% indicaram excelente e os demais entre bom

e  médio.  Isto  mostra  que  o  evento  teve  mais  de  50%  de  aprovação  dos

participantes. 

 No geral, o evento foi muito bem avaliado, considerando que em todos esses

quesitos mais de 68% avaliaram a iniciativa da realização do evento como excelente

(Gráfico 01).
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Gráfico 01: Resultado Avaliação I Encontro Software Livre.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Outras duas perguntas bastante relevantes foram realizadas: 

• Uma indagava se o participante convidaria  outras pessoas para o evento;

• Outra,  sobre  a  participação:  se  gostaria  de  participar  da  Free  Donkey

Software Community.

As respostas indicaram que o evento superou as expectativas, considerando

que 98% indicariam a outras pessoas a participação em eventos dessa natureza, e

para surpresa dos membros, 86% desses participantes sinalizaram que gostariam

de participar da comunidade de software livre, conforme ilustrado no gráfico 02. 
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Gráfico 02: Resultado Pequisa sobre desejo de participar da FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).

Com o encerramento do evento, a comunidade conseguiu a adesão de mais

seguidores  para  a  rede  social  da  comunidade  (figura  11)  e  a  incorporação  de

membros ativos. Ao final de 2013 a comunidade conseguiu a adesão de 22 pessoas

que a conheceram a comunidade a partir  da realização do I Encontro de Software

Livre.

Figura 11: Grupo Fechado em rede Social para discussões e avisos.

Fonte: Free Donkey Software Community (2017).
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O sentimento de pertencimento, de fazer acontecer durante esse evento, foi o

principal fator para a continuidade dos encontros semanais no ano seguinte (2014).

Percebendo a necessidade de levar novas propostas para o grupo, assim como a

necessidade  de  tornar  a  comunidade  mais  fortalecida  institucionalmente,  foi

solicitado à Coordenação de Extensão do  Campus  a oficialização da FDSC como

um projeto  institucional  e  que  estivesse  permanente  vinculada  as  atividades  de

extensão  do  campus.  Infelizmente,  diante  de  toda  a  burocracia  e  impedimentos

colocados não foi possível naquele momento a “institucionalização” da comunidade. 

No decorre do ano de 2014 foi divulgado o  edital de bolsas de estudo para as

atividades  com  características  de  extensão.  Percebendo  a  possibilidade  de

conseguir bolsa para um dos membros da comunidade, submento então, um Projeto

de  Extensão  (atividade  extensiva  que  estava  sendo  realizada),  a  Free  Donkey

Software Community. Sendo aquele o primeiro projeto aprovado da comunidade, a

bolsa de extensão foi selecionada para o membro da comunidade que pudesse ser o

novo líder, visto que em 2014 a líder estava terminando o curso e não iria mais

participar  da  comunidade,  pois  tinha  outros  projetos  pessoais  e  ficaria  sem

disponibilidade para dedicação a FDSC.  

O Projeto de  Extensão  intitulado  de  Free  Donkey  Software  Community  –

FDSC -  teve como principal  objetivo  divulgar  o  software livre  e  sua  filosofia  na

Microrregião de Itaparica e coordenado por mim, tendo como bolsista de extensão

uma aluna do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. 

4.2.2 Celestino pula os muros do campus Floresta (2014/2015)

Dando continuidade aos compassos trilhados pela FDSC, de 2014 a 2015 sob

a  liderança  da  aluna  Maria  das  Graças  Nazário,  a  comunidade  continua  as

atividades. Nesse ínterim, a comunidade cresce acolhendo mais 9 membros e conta

nessa  timeline com 31 Freedonkeanos.  A novidade,  nesse  período,  foi  o  apoio

efetivo  do IF  Sertão-PE,  através  da  Coordenação  de  Extensão  e  Relações

Empresariais, que apoiou a comunidade na execução das ações de disseminação
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de conhecimento na microrregião de Itaparica. Apoio que permitiu “Celestino” pular

os muros da escola e levar conhecimento à cidade de Carnaubeira da Penha-PE. 

Entre as atividades desenvolvidas, a comunidade promoveu dois InstallFests

e o II Workshop de Software Livre.

• O II InstallFest – aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro de 2014, o festival

da instalação de  software livre  foi  realizado pela segunda vez no  campus

Floresta do IF Sertão – PE, atividade que fomentou o incentivando ao uso e

adoção  do  Software Livre,  bem  como  o  livre  compartilhamento  de

conhecimento. 

Participaram da atividade 20 pessoas, todas interessadas em utilizar softwares

livres e conhecer a comunidade. A figura 12 mostra o II  InstallFest realizado pela

FDSC em novembro de 2014.

Figura 12: III InstallFest realizado no campus Floresta.

Fonte: Free Donkey Software Community (2014).
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• II Workshop de Software Livre – aconteceu no dia 31 de março de 2015, com

o tema: “Liberdade e cooperação: disseminando o conhecimento humano”, e

contou com a colaboração do IF Sertão-PE. A comunidade consegue realizar

este evento na Escola  Prof. Aureliano Gonçalves dos Santos, localizada no

município Carnaubeira da Penha – PE, cidade que pertencente à Microrregião

de Itaparica do Sertão Pernambucano e fica localizada a 54Km da cidade de

Floresta-PE.

A figura 13 mostra o II Workshop de software livre promovido pela FDSC em

março de 2015.

Figura 13: II Workshop de Software Livre da FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2015).

O  evento  permitiu  a  participação  de  210  alunos;  a  FDSC  conseguiu  a

suspensão das atividades de todas as turmas da escola, e isso possibilitou não só a

participação dos alunos, mas também docentes e demais profissionais da educação.

A  equipe  gestora  da  escola  confiou  no  proposito  do  evento,  uma  atitude  que

infelizmente  no  IF  Sertão-PE  é  bastante  burocrática  e  em  algumas  situações
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impossível  acontecer.  Com  a  realização  deste  evento,  obtivemos  um  número

bastante significativo de participantes e  concomitante ao II Workshop a comunidade

promoveu o IV  InstallFest  que  aconteceu no laboratório de informática da Escola

Prof. Aureliano Gonçalves dos Santos (figura 14). 

Figura 14: IV InstallFest promovido pela FDSC.

Fonte: Free Donkey Software Community (2015).

No  decorrer  do  período  a  comunidade  mantinha  as  reuniões  semanais,

possibilitando a continuidade das atividades da FDSC e o desenvolvimento desse

Projeto  de  Extensão.  Porém,  algumas  dificuldades  foram  encontradas,  que  são

relatadas no relatório final desse período. Dentre essas, foram citadas:

• Como formar um o grupo para dar continuidade à comunidade, considerando

que alguns membros que participavam ativamente estavam concluindo seus

cursos e deixaram de participar da FDSC;

• Como  estimular  os  membros  a  comparecerem  frequentarem  as  reuniões

semanais;

• Falta de recursos financeiros para desenvolver algumas atividades em outros

municípios da Microrregião de Itaparica.

• Transferência  do  professor  fundador  da  FDSC  para  outro  campus  do  IF

Sertão PE; considerando que ele resolvia as questões de ordem burocrática,

as atividades da FDSC ficariam mais difíceis de serem promovidas.

A comunidade consegue dar continuidade às suas atividades durante os anos

de 2015 e 2016, como mostrado na seção seguinte.
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4.2.3 Celestino continua sua caminhada (2015/2016)

A linha  do  tempo  nesta  seção,  inicia-se  em julho  de  2015,  momento  de

retorno das atividades da comunidade. A comunidade continua as atividades, tendo,

neste período, uma grande redução do quantitativo de Freedonkeanos,  de 31 para

apenas 13 membros.  A comunidade ficou sob à minha supervisão a distância  e

contou com a grande colaboração de um docente do curso de Gestão de TI do

campus, o professor do campus Floresta-PE que ficou responsável por submeter o

projeto da Free Donkey Software Community ao edital de bolsa de extensão daquele

ano. Com a aprovação do projeto a FDSC as reuniões passaram a acontecer a cada

15  dias.  Assim,  tornando  possível  o  avanço  de   “Celestino”  um pouco  mais  na

Microrregião de Itaparica, conseguindo levar conhecimento sobre SL  ao município

de Petrolândia-PE e o distrito de Nazaré do Pico (Floresta-PE) . 

 Entre  as  atividades  desenvolvidas,  a  comunidade  promoveu  oficinas  e

palestras.

• Oficinas – durante a Semana de Ciência e Tecnologia - SNCT 2015, nos dias

12 e 13 de novembro foram ofertadas pela comunidade oficinas de  Inskape,

pacote de escritório  LibreOffice, Sistema Operacional Ubuntu e  ShellScript.

Oficinas realizadas durante a SNCT 2015 (figura 15).

Figura 15: Oficinas ministradas pela FDSC durante a SNCT 2015.

Fonte: Free Donkey Software Community (2015).
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• Palestras  –  a  comunidade promoveu em duas escolas  públicas,  palestras

sobre  software  livre,  que aconteceram na Escola Estadual  São Francisco,

localizada  no  município  de  Petrolândia  –  PE,  cidade  que  pertencente  à

Microrregião de Itaparica do Sertão Pernambucano e fica localizada a 75Km

da cidade de Floresta-PE. Também aconteceu na Escola Municipal Cleonice

Reis no distrito de Nazaré do Pico em Floresta-PE, localizada a 55km da sede

municipal.  Nos  relatórios  não  constam os  números  de  participantes  deste

eventos. A figura 16 mostra a palestra realizada em 11 de maio de 2016.

Figura 16: Palestra promovida na Escola Municipal Cleonice Reis.

Fonte: Free Donkey Software Community (2016).

Com o encerramento das atividades do Projeto de Extensão da comunidade e

o final  de mais um período letivo,  período que mais integrantes se desligam da

comunidade, surge mais uma vez  no relatório final a maior dificuldade da FDSC:

Como ao final de um período letivo a comunidade sobreviverá?

A seção  seguinte  não  registrou  atividades  da  FDSC,  mesmo  assim  esta

dissertação traz a TimeLine do Celestino na UTI.
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4.2.4 Celestino na UTI (2017)

Nesse período,  não foi  registrado atividade da FDSC: foi  um ano em que

praticamente  todos  os  membros  concluíram  seus  cursos  e  desligaram-se  da

comunidade. Não houve registro de Projeto de Extensão vinculado à comunidade e

o docente que, no ano anterior acompanhava as atividades foi  redistribuído para

outra instituição da Rede. Estes motivos são aqui registrados como importantíssimos

para  delineamento  das  futuras  atividades  da  comunidade  e  para  o  projeto  de

intervenção proposto. “Celestino foi para UTI” figura 17.

Figura 17: Celestino na UTI.

Fonte: Free Donkey Software Community (2018).

4.2.5 Celestino sobrevive (2018)

O  retorno  das  atividades  aconteceu  em  12  de  abril  de  2018,  partiu

inicialmente da minha intenção de realizar esta pesquisa. Porém, tenho questões de

cunho pessoal em relação ao grupo, que vai além da escrita desta dissertação e que

obviamente vai me fazer continuar participando da comunidade. Com a intenção do

retorno das atividades,  faço um convite a dois professores do campus Floresta a se

engajarem e mobilizar os alunos  a participar da comunidade, visto minha distância

territorial do campus Floresta-PE.
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 Não  foi  por  coincidência,  mas  um  dos  docentes  convidados  possui  um

histórico acadêmico de atividades desenvolvidas com este mestrando:  pois ele foi

meu ex-aluno das disciplinas do curso de Gestão de TI, meu orientando de trabalho

de conclusão de curso e de iniciação científica,  e ainda um ex-Freedonkeano. Tal

histórico  de  fato  influenciou  para  o  imediato  aceite;  o  outro  docente  do  campus

Floresta-PE  considerou  excelente  a  ideia  e  também  se  prontificou  em  ajudar  a

retornar os encontros. A figura 18 ilustra o convite feitos através das redes sociais da

comunidade para o retorno das atividades.

Figura 18: Convite para o retorno das atividades do FDSC em 2018.

Fonte: Free Donkey Software Community (2018).

 A composição atual da FDSC conta com o quantitativo descrito na seção 2.2,

sendo  que  25  Freedonkeanos  participam  com  frequência  das  reuniões,  que

acontecem  as  terças-feiras  das  17  às  18h  por  videoconferência;  dessa  forma

possibilitamos a participação de alunos, docentes e pessoas que desejam participar

de qualquer lugar do mundo. A comunidade já conta com membros de dois  campi

além de Floresta-PE, alunos do  campus  Santa Maria da Boa Vista-PE e  campus

Petrolina-PE  estão  participando  semanalmente  das  reuniões.  A  dinâmica  de

funcionamento dessa timeline será delineada na seção 4.4. 
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A  próxima  seção,  apresenta  a  análise  das  motivações  que   levaram  os

integrantes  a  ingressar  no  grupo  e  os  fatores  que  os  motivam  a  compartilhar

conhecimento.

4.2  DUAS  QUESTÕES:  POR  QUE  SER  FREEDONKEANO  E COMPARTILHAR

CONHECIMENTO?

Esta seção caracteriza os membros que participaram da pesquisa, analisa os

motivos que levaram os integrantes a participarem da comunidade e quais foram as

motivações para compartilhar conhecimento na FDSC.

4.2.1 Freedonkeanos Pesquisados

Dos 30 participantes da pesquisa, 28 (94%) foram ou são estudantes e 2

são docentes.  Todos do curso de informática, 10 do curso superior em Gestão de

TI, 18 do curso Técnico em Informática e os 2 professores de TI.

Caracterizando  os  participantes  da  pesquisa  em grupos,  como visto  na

seção 2.2 e mantendo o sigilo da identificação dos participantes da pesquisa, foram

identificados como:

• “ex-membro líder 1” (eml1) -  ex-participante da comunidade e ex-líder da

comunidade, participou da pesquisa sendo entrevistado;

• “ex-membro líder 2” (eml2) -  ex-participante da comunidade e ex-líder da

comunidade, participou da pesquisa sendo entrevistado;

• “ex-membro  participante”  (em)  -  os  demais  ex-membros  da  comunidade,

total de 18 ex-membros, aqui apresentados como: “ex-membro1”(em1), “ex-

membro2”(em2), e assim por diante, participaram da pesquisa respondendo

um (1) questionário.

Neste  grupo  de  ex-membros,  foi  verificado  quanto  tempo os  participantes

permaneceram  na  comunidade.  É  possível  perceber  algumas  informações

importantes em relação ao tempo de permanência na comunidade (gráfico 03), em

relação ao membro ser professor, estudante e líder.
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Gráfico 03: Tempo de permanência na Comunidade.

 

Fonte: Criação do autor.

O tempo de permanência dos membros na comunidade foi em média de 2

meses a 1 ano e 2 meses; 78% dos membros da pesquisa que permanecem este

tempo são estudantes e não líderes; os 2 membros que permanecem 2 anos são

estudantes líderes e quem mais tempo fica na comunidade são os docentes, que

permaneceram participando durante 4 anos em média. Isso indica o perfil e tempo

médio  de  permanência  na  comunidade  de  software  livre  do  campus  Floresta,

permitindo criar estratégias para a permanência desses membros por um período

maior, como por exemplo: a criação de subgrupos,  e estes com líderes, visto que a

permanência de um membro líder na comunidade é de 1 ano a mais em relação aos

demais membros estudantes.  E apesar dos perfis (docente, estudante e líder), na

comunidade  todos  os  membros  são  recebidos  e  acolhidos  com  o  mesmo  nível

hierárquico,  o  que  fica  bastante  claro  na  fala  do  ex-membro  líder  1,  pois  “na

comunidade eramos todos iguais, não tínhamos diferença, tratávamos todos como

membros sem diferença”.  O ex-membro líder 2, também destaca essa característica
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da  FDSC em dois  trechos  da  entrevista,  citando  que  todos  são  iguais  e  que  a

liderança era coletiva, pois todos lideravam a comunidade: 

“todos  os  membros,  todos  os  participantes  eram iguais  não
existia diferença entre qualquer pessoas dentro da comunidade
de  software  livre  e  praticamente  todos  desempenhavam  o
papel de líder”.
“...independente de qualquer diferença entre as pessoas, todos
na comunidade podia se engajar”.(eml2)

Os demais participantes da pesquisa, grupo 2, são identificados como:

• “atuais membros” (am) – os atuais membros da comunidade, total  de 10

membros, aqui apresentados como: “atual membro 1”(am1), “atual membro

2”(am2), e assim por diante, participaram da pesquisa respondendo um (1)

questionário  que  era  aplicado  semanalmente  após  a  reunião  (total  de  8

reuniões) e 8 questionários aplicados. Neste grupo não foi definido que era o

líder.

Um instrumento aplicado com os atuais membros foi  o diário de campo,

entre as observações realizadas pelo pesquisador, durante as 8 reuniões realizadas,

foi que a maioria dos membros participam da reunião com efetivas contribuições às

discussões.  Esta  informação  é  atestada,  quando,  comparada  ao  gráfico  04  -

satisfação a respeito da participação na reunião - o pesquisador solicita que o aluno

atribua  uma  nota  de  1  a  5,  sendo   1  -  Muito  insatisfeito;  2  -  Insatisfeito;  3  -

Indiferente; 4 - Satisfeito; 5 - Muito satisfeito.
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Gráfico 04: Satisfação a respeito da participação na reunião.

 Fonte: Criação do autor.

Como o principal propósito da comunidade é compartilhar conhecimento, foi

observado o interesse da maioria dos membros em querer participar e contribuir, ao

ponto de alguns membros ficarem preocupados, pois em determinada semana não

acrescentou/contribuiu com a discussão do tema abordado, evidenciado na fala do

atual  membro  03,  quando  se  preocupa  por  não  ter  acrescentado  algum

conhecimento  em  determinada  reunião,  bem  como  demonstrando  o  desejo  de

apresentar algo posteriormente,  “Professor eu não falei sobre copyleft e copyright

por que eu tinha entendido errado um dos conceitos, posso falar próxima semana

ainda? Não queria ter ficado calado durante a reunião, gosto de contribuir com o

assunto” (am3).  Estas são   características dos defensores de uma sociedade que

não  considera  o  capital  o  seu  valor  principal,  são  pessoas  que  valorizam  a

disseminação  de  conhecimento,  pois  percebem  que  aprendem  com  o  próprio

conhecimento que compartilham. 

Sujeitos com características de  hackers,  pessoas motivados por  conseguir

reconhecimento,  pela  paixão  e  diversão,  conseguem  trabalhar  em  grupo,

disseminam livremente  sua  produção   e  são  felizes  em poder  fazer  melhorar  o

mundo (HIMANEN 2001).  Essa inspiração da Ética  hackers  citada por  Himanen,

permite a educação vivenciar novos paradigmas de aprendizado colaborativo e livre.

Na seção seguinte, serão analisadas as motivações que levaram os membros

a participarem da comunidade.
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4.2.2 Motivação em ser um Freedonkeano

Analisamos, nesta seção, os conteúdos das entrevistas e questionários em

relação às motivações que levaram os membros a participarem da comunidade.

Inicialmente, analisando as respostas das entrevistas, feitas aos  dois  ex-membros

que foram líderes.

Quando  estes  foram  questionados  sobre  os  motivos  que  os  levaram  a

participar da comunidade, eml1 e eml2 citam como fator motivador: a necessidade

de buscar conhecimento além dos vistos em sala e a curiosidade em conhecer o

grupo, pois perceberam que a comunidade é “ambiente de estudo diferente” , citado

assim  pelos  dois  eml1  e  eml2,  mais  atrativo  em  relação  a  sala  de  aula.  Os

entrevistados respondem assim:

Necessidade de aprendizado, eu precisava aprender o que era
software livre, eu também fiquei muito curioso, via no final da
tarde uma galera reunida,  muitas vezes somente alunos, eu
indo embora e essa galera ficando para se reunir, ficando as
vezes  até  tarde,  eu  pensava,  ali  está  acontecendo  alguma
coisa, só pode ser coisa boa, então um dos participantes foi até
a  minha  sala  e  nós  fez  o  convite  para  participar,  eu  vi  a
oportunidade de aprender. (eml1)
   
Acho  que  principalmente  buscar  conhecimento,  necessidade
de participar de alguma grupo, a curiosidade e principalmente a
vontade de incentivar mais pessoas. (eml2)   

 Ao  in  as  respostas  do  questionário  (APÊNDICE E),  quando  perguntados

sobre o que motivou a participar da FDSC, nove entre os ex-membros (grupo 2)

disseram  que  ingressaram  na  comunidade  para  compartilhar  conhecimento,

acrescentando  eml1  que  também  considera  fator  motivador  compartilhar

conhecimento. Então o fator  aparece como principal motivação para participar da

FDSC, 50%, ou seja,  10 membros entre os 20 pesquisados ingressaram com essa

motivação.  Foram  citadas  6  motivações  diferentes:  Compartilhar  conhecimento,

adquirir conhecimento, razões profissionais, conhecer a filosofia do  software livre,

curiosidade e por ser algo inovador no  campus. É importante ressaltar que alguns
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citaram  mais  de  um  motivo,  a  tabela  01  resume  as  motivações  citadas  e  os

membros que as citam.

Tabela  01: Principais motivações em ser um Freedonkeano.

Motivação Ex-membros (grupo 2) + ex-líderes

Compartilhar conhecimento eml2; em1; em2; em3; em4; em7; em9;

em10; em12; em18

Adquirir conhecimento eml1;  eml2;  em1;  em9;  em15;  em16;

em,17; em18

Razões profissionais em3; em4; em8; em11; em12; em14

Conhecer a filosofia do software livre em6; em7; em10; em11

Curiosidade eml1; eml2; em5; em13

Algo inovador no campus em13
 Fonte: Criação do autor.

 Outro motivo citado - adquirir conhecimento - foi a segunda maior motivação,

como pode ser visto na resposta de 8 ex-membros, em1 diz: “quero aprender mais a

respeito de software livre”,  em15 acrescenta:  “desejo conhecer melhor os software

livre e suas vantagens”, o mesmo para em17. 

Já o em16 faz uma colocação muito importante, que eu considero uma falha

no currículo dos curso de informática do IF Sertão PE, ele diz assim: “Interesse em

adquirir  novos  conhecimentos  extracurriculares”; sua  fala  mostra  o  desejo  de

aprender  algo a mais,  indicando que  software  livre  encontra-se fora do currículo

normal do curso Técnico em Informática. Enquanto profissional  de Tecnologia da

Informação e pesquisador, entendendo a importância das discussões sobre software

livre  para  a  formação  dos  profissionais  de  informática,  pois  estas  discussões

permitem o desenvolvimento de processos interativos, facilitadores da aquisição de

conhecimentos e habilidades para a vida em sociedade. E essa de software livre no

currículo, demonstra uma grande fragilidade na formação integral do curso. 

Razões profissionais  aparecem como outro  motivo  para  a  participação na

FDSC.  É  importante  citar  mais  uma  vez  o  quanto  é  prejudicial  a  ausência  de

discussões sobre  software livre no currículo; certamente os integrantes da FDSC

serão profissionais de TI mais qualificados, se comparados com estudantes que não
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participam da comunidade. O membro em3 diz que entrou na comunidade com a

“vontade de aprender um pouco mais sobre software livre, aprender um pouco mais

sobre programação e trabalhar com desenvolvimento de ferramentas  e S.O.(Sistema

Operacional)  livre”.  O  membro  em4  fala  sobre  usar  uma alternativa  aos  softwares

pagos, muito digna a intenção, visto que a adesão por utilização de ferramentas livres

atrela a vários benefícios e um deles é a gratuidade.

O interesse de conhecer novas ferramentas que fossem
alternativas para outras que são pagas, sendo um técnico em
informática mais qualificado para trabalhar com infra (infra está
relacionado a infraestrutura de hardware e redes).Em4

Em8 e em14, pretendem se tornar especialistas na área, dizendo assim sobre

a  motivação  em  participar:  “Novas  experiências,  trabalho  em  equipe,  um  bom

profissional  de  TI  deve  entender  e  trabalhar  também  com  software  livre,  me

aprofundando nessa área da informática”;  “a área de Software Livre me interessava

e penso em ser especialista nessa área”; em12 por ser docente, diz que foi motivado

“por já dar aula de sistemas operacionais e ser usuário de software livre”.

Conhecer a filosofia do software livre aparece citado por 4 ex-membros; estes

acreditam que podem ajudar outras pessoas, trabalhar na área de TI, complementar

a carga horária exigida no curso superior em Gestão da Tecnologia da Informação.

Em6, em7, em10 e em11 responderam respectivamente assim:  “Pela iniciativa da

utilização de software livre e conhecer a filosofia do software livre”; “A vontade de

aprender mais sobre software livre e sua filosofia para poder ajudar a comunidade”;

“A vontade de conhecer um pouco mais sobre a filosofia do software livre.” ; “Eu

queria conhecer mais sobre o mundo dos softwares livres, pois pretendo trabalhar

na  área e também precisava de horas de atividades complementares exigidas pelo

próprio curso”.

 Curiosidade aparece na fala de 4 membros, sendo 2 deles eml1 e eml2 como

visto  no início  da  seção.  O membros em5 foi  simples  e  direto,  falou que foi  só

curiosidade. Por fim em13, além de curiosidade ele considera que a comunidade por

ser  algo  inovador  no  campus  Floresta  o  motiva  a  participar,  segundo  ele  a
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comunidade “era algo inovador no meu curso, tive curiosidade em participar, aceitei

prontamente o convite do professor.”

 A  seção seguinte  analisa  as  motivações  que  levaram o  membros  da  Free

Donkey Software Community a compartilhar conhecimento.

4.2.3 Motivação em compartilhar conhecimento

Entre as perguntas realizadas na entrevista com os dois ex-membros que

foram  líderes,  quando  perguntado  sobre  o  que  os  motivava  a  compartilhar

conhecimento, considerando que este era um dos objetivos da comunidade, os dois

entrevistados descrevem as reuniões realizadas semanalmente como: ambientes de

formação e compartilhamento de conhecimento.

A  possibilidade  de  levar  conhecimento  para  outras
comunidades, levando esse conhecimento para os alunos da
rede pública e que muitas vezes a gente chegava nas escolas
e eles não sabiam o que era o conceito de software livre, além
de poder tanto aprender dentro da comunidade como também
poder  ensinar  as  pessoas  da  comunidade  nos  deixava
motivados  a  compartilhar  conhecimento,  isso  era  o  que  era
mais marcante da proposta da FDSC. (eml1)

Por ser a comunidade um ambiente bastante favorável à troca
de  informações,  os  integrantes  da  comunidade  interagiam,
permitindo a produção de novos conhecimentos. (eml2)

A análise das respostas do questionário, quando perguntados sobre o que os

motivava a  compartilhar  conhecimento,  solidariedade e  adquirir  conhecimento  se

destaca como as maiores motivações, porém foram citadas 6 motivações diferentes:

solidariedade, adquirir conhecimento, ambiente diferente de ensino, descontração,

conhecer as razões profissionais, conhecer a filosofia do software livre, curiosidade,

filosofia do software livre  e autonomia. A tabela 02 resume as motivações citadas e

os membros que as citam
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Tabela  02: Principais motivações em Compartilhar Conhecimento

Motivação Ex-membros (grupo 2) + ex-líderes

Solidariedade eml1, em1, em4, em7, em11, em15,

em17, em18

Adquirir conhecimento em2, em3, em4, em5, em9 ,  em16

Ambiente diferente de ensino eml2, em3, em6,  em11

Filosofia do software livre em8, em12, em14

Descontração em6

Autonomia em10
 Fonte: Criação do autor

A motivação solidariedade é  citada por  7  integrantes,  o  em4 cita  que esta

característica  que  o  motivou  não  acontecia  somente  nas  reuniões,  “ todos  se

ajudavam.  E  até  fora  das  reuniões,  os  membros  da  comunidade  se  ajudavam”,

completando a resposta com o sentimento de pertencer a uma família,  “ nos tornamos

uma grande família.” O em11 é motivado com possibilidade de adquirir rapidamente

conhecimento e afirma que aprende muito mais,  “a comunidade nos favorecia a

compartilhar e automaticamente aprendíamos mais, diferente da sala de aula”.  

Os em7 e em15 são categóricos em citar a solidariedade como principal motivo,

em7 fala que simplesmente  “ajudar meus colegas”  e em15  “por estar ajudando os

demais participantes”. O em17 fica admirado com a solidariedade dos membros da

FDSC, já em18  “eu gostava dos colegas, das discussões e quando tinha a reunião

eu  queria   debater  o  assunto,  compartilhar  o  que  eu  sabia  e  aprendia  com  os

colegas”. Adquirir  conhecimento  é  a  segunda  motivação  mais  citada  para

compartilhar conhecimento, em2 acrescenta que o conhecimento adquirido o ajudou

no curso, dizia que  “tinha prazer em participar dos grupos de estudos, me ajudava

muito ensinar o que eu sabia para os demais membros, se eu ensinava eu aprendia

mais. E com isso me ajudou muito no meu curso”. 

Entre  os  pesquisados  quatro  responderam  que  o  ambiente  diferente  e

descontraído de ensino  os motivavam compartilhar  conhecimento,  como citado por

em6  “Era um ambiente diferente de quando  íamos apresentar  um trabalho para o
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professor,  pois  na  comunidade  era  mais  tranquilo,  alegre.  Acho  que  isso  me

motivava”.

Por fim, o membro em10 considera autonomia como uma das motivações para

compartilhar  conhecimento,  porque  na  comunidade  “termos  muito  espaço  para

implementamos nossas  ideias.  Apesar  de termos um professor  orientador,  e uma

bolsista responsável, tinha abertura para provocar mudanças”.

4.3 AS CONTRIBUIÇÕES DA FDSC PARA FORMAÇÃO DOS MEMBROS

Esta  seção  revela  as  principais  contribuições  acadêmicas  e  pessoais

proporcionada  aos  membros  da  comunidade  de  software  livre  FDSC.  Resultados

obtidos  após  a  analise  das  entrevistas dos  ex-membros  líderes e  os  questionários

aplicados com os demais ex-membros. As contribuições elencadas foram agrupadas

em: Contribuições acadêmicas e  Contribuições pessoais.

 Ao  analisarmos  as  contribuições  acadêmicas,  são  destacadas  com  principais

contribuições: a possibilidade de conhecer e utilizar de software livre e a oportunidade

de realizar trabalhos  em grupo. 

Os membros consideram como principal contribuição acadêmia, o conhecimento e

a utilização de  softwares livres, uma vez que durante sua formação o tema/conteúdo

esteve ausente do currículo do curso de informática do campus Floresta. Considerando

a importância do estudo desta área para a formação do profissional  de TI, o curso

acaba não formando um perfil  profissional  ligado às ferramentas proprietárias,  esta

situação é bem clara nas falas de  em1 e em11, citando que a FDSC permitiu “Práticas

com os softwares que não eram visto em sala de aula” e “A comunidade contribuiu

me mostrando diversos  softwares  que  foram muito  úteis  em várias  disciplinas  do

curso. Ferramentas essas que foram úteis principalmente para desenvolver alguns

projetos no curso e que por sorte as conheci na comunidade”. O ex-membro em4

aponta uma contribuição  “conhecer melhor as distribuições Linux, o que inclusive me

ajudou em uma disciplina”.  Infelizmente este  é  um fato  preocupante,  pois  existem
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disciplinas  específicas  de  Sistemas  Operacionais,  bem  como  as  disciplinas  de

Introdução  a  Informática  em  que  necessariamente,  o  conhecimento  de  uma

distribuição Linux, deveria ser conteúdo obrigatório. 

Percebe-se  a  necessidade  de  uma reflexão,  por  parte  do  colegiado  de  TI  do

campus, a respeito da real necessidade do emprego de software livre no currículo dos

cursos de informática. Outra observação importante foi encontrada na fala do em5,

sobre a necessidade de acabar com o preconceito em relação a software livre dentro

da instituição, pois ele cita que a comunidade contribuiu para a desmistificar o conceito

que software livre não presta, citando assim, “Despertou  curiosidade e a vontade de

fazer  as  pessoas  tirarem  um  pouco  do  preconceito  que  existe  com  relação  às

ferramentas livres”. 

O  resultado  da  principal  contribuição  para  os  membros,  mostra  uma  grande

fragilidade dos cursos de informática do  campus  Floresta, um retrato em relação à

adoção e  utilização  de  software livre  no  ensino  dos  profissionais  de  TI.   Isso  nos

permite realizar  a sugestão de estudos nos demais  campi,  principalmente  Campus

Petrolina, Salgueiro e Ouricuri onde existem cursos na área de TI, a respeito do tema

software livre nos currículos dos cursos de Informática.  

A tabela 03  relaciona todas as contribuições para a formação acadêmica; e os

membros que citam estas contribuições,  além de conhecer e utilizar  software  livre,

trabalhar  em  grupo,  foram  citados  também:  Estudos  das  disciplinas,  iniciação

científica,  compartilhar  conhecimento,  novos  conhecimentos,  disciplina  com  os

estudos, e horas complementares para o curso.
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Tabela  03: Contribuições para formação acadêmica

Contribuições Ex-membros (grupo 2) + ex-líderes

Conhecer e utilizar software livre em1, em4,  em5,  em6,  em11, em14,

em18

Trabalhar em grupo eml1,eml2, em9, em15, em16, em18

Estudos das disciplinas eml1, em4, em7, em11

Iniciação cientifica em10, em17

Compartilhar conhecimento em3,

Novos conhecimentos em8

Disciplina com os estudos em7

Horas complementares no curso em2

Confiança em13

 Fonte: Criação do autor

O trabalho em grupo foi citado por 6 ex-membros como contribuição acadêmica, o

eml1  cita  em  sua  entrevista  quando  perguntado  se  “A FDSC  ajudou  a  resolver

alguma  dificuldade  encontrada  durante  a  sua  formação?”,  ele  cita  várias

contribuições em 3 disciplinas diferentes que através de trabalho em grupo realizado

dentro da FDSC permitiu o sucesso no decorrer do seu curso.

“Ajudou sim, como por exemplo em Engenharia de Software,
em Gestão Financeira,  a gente  da turma não tinha contato até
então com software livre, e alguns meses depois eu e alguns
alunos da turma conseguimos entrar para a comunidade e de
lá a gente conseguiu desenrolar mais, tiramos dúvidas com os
membros mais antigos,  levamos a discussão de como seria
determinadas  linguagens  de  programação  e  quais  software
livres  poderíamos  estar utilizando  para  trabalhar  nesses
disciplinas; montávamos grupos de estudos para tirar dúvidas
de assuntos mais complicados e tinham outros membros de
turmas  mais  avançadas  no  curso  que  participava  e  tinha  o
prazer  de  ensinar  assuntos  de  disciplinas  especificas  que
tínhamos dificuldade, bem como depois eu mesmo fui ajudar
outros colegas de turmas anteriores a minha”. (eml1) 
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A  participação  na  FDSC  contribui  para  em15  melhorando  sua  forma  de  se

relacionar  e  dialogar  com  seu  colegas  permitindo  ampliar  suas  amizades  e

conhecimento:  “Diálogo entre  alunos de outras turmas,  melhorando a socialização

entre os colegas e ampliando a troca de conhecimento” (em15). 

Os membros em9 e em18 são bem diretos e dizem somente que contribuiu para

“aprender a estudar em grupo” e que foi  interessante pois foi  uma “experiência de

participar de estudo em grupo e discussões”. Foi importante para 4 membros, pois os

ajudavam em  determinadas disciplinas cursadas. Os membros em1l e em4 citaram

anteriormente que na comunidade os membros tiravam dúvidas sobre os assuntos das

disciplinas e  ampliavam o conhecimento, pois no grupo estudavam com ênfase em

software livre,  diferente da sala de aula, sendo  que conhecer uma distribuição Linux

os ajudaram em uma disciplina especifica da área de sistemas operacionais. 

Para em7, adquiriu disciplina com os estudos e isso fez obter êxito nas disciplinas

ao longo do curso, explicando que a contribuição da FDSC foi “Me ensinar a ser mais

organizada no IF Sertão, mais disciplinada, e facilitou meu aprendizado em sala de

aula”.  Todas  estas  contribuições  norteiam  atividades  futuras  como  previstas  no

compasso interventivo para fundamentar esta dissertação. 

Dentre as perguntas do questionário, ainda aos ex-membros grupo 1, exceto aos 2

ex-líderes, foi questionado: Em uma escala de 1 a 5, quanto a comunidade contribuiu

para sua formação acadêmica? Sendo: 1-Não contribuiu nada; 2-Não contribuiu muito;

3-Mais ou menos; 4-Contribuiu; e 5-Contribuiu Muito.  O gráfico 05 mostra que 89%

consideram que a comunidade contribui ou contribuiu muito para formação acadêmica

e que apenas dois membros do grupo 2, não conseguem dizer se a comunidade FDSC

conseguiu realizar alguma contribuição no campo acadêmico.
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Gráfico 05:  Contribuição da FDSC para formação acadêmica dos ex-membros (grupo1).

 Fonte: Criação do autor

O grupo  2,  formado  pelos  atuais  membros,  responderam  sobre  esta  questão,

contribuição acadêmica em todas as 8 reuniões realizadas durante esta pesquisa. Ao

final de cada reunião os participantes eram convidados a responder um questionário

(APÊNDICE F) , que infelizmente nem todos chegaram a responder. Este questionário

foi  repetido  após  todos  os  encontros  e  obtivemos  um  total  de  53  questionários

respondidos. Entre as perguntas, uma era a seguinte: “A discussão realizada nesta

reunião contribui para sua formação acadêmica?” Os membros respondiam, “Sim”

ou “Não” ou “Talvez”. O gráfico 06 mostra a opinião dos participantes do grupo 1 em

relação a contribuição ou não da FDSC a formação acadêmica.

Gráfico 06: Contribuição da FDSC para formação acadêmia dos atuais membros (grupo2).

 Fonte: Criação do autor
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Analisando  o  gráfico  06,  75,5%   entre  os  membros  que  participam  hoje  da

comunidade, consideram que a participação na comunidade está contribuindo para

sua formação profissional, apenas 9,4% acham que não contribui e 15,1% acreditam

que talvez esteja contribuindo. Estes dados, quando comparados com os resultados

dos membros do grupo 1, comprovam que para os membros da FDSC  participar desta

comunidade é uma forma de melhorar seu rendimento acadêmico. 

Ainda nesse questionário,  em relação aos conteúdos vivenciados na durante a

reunião, foi perguntado o seguinte:08. “Os assuntos debatidos nesta reunião já foram

vistos em sala  de aula?”.  Considerando as 53 vezes em que foram respondidas o

questionário, o gráfico 07 mostra que 86,8% consideram que os assuntos discutidos na

comunidade nunca haviam sido vivenciados em sala de aula, 11,3% acham que já foi

visto em sala e menos de 1,9% têm dúvida se foi ou não visto. Confirmando o que foi

discutido  no  início  da  seção,  em relação à  ausência  das  discussões  sobre  SL  no

currículo  do  curso  de  Informática  do  campus  Floresta,  ou  seja,  5  anos  depois  da

fundação da FDSC, a discussão sobre SL continua a ausente  nos currículos.

Gráfico 07: Discussões na FDSC e a relação as vivenciadas em sala (grupo2).

Fonte: Criação do autor

Complementando a pergunta anterior, o grupo 2 seguiu sendo indagado se eles

adquiriram novos conhecimentos, sendo questionado desta maneira: “Nesta reunião

você adquiriu novos conhecimentos?”.  O gráfico 08 exibe o resultado da pergunta,

mostrando  que  nenhum  membro  afirma  que  não  adquiriu  conhecimento  naquela

reunião; 5,8% afirma que talvez tenha ou não e a maioria. 94,2% confirma que adquiriu
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novos conhecimentos. São resultados importantes comparados às respostas dos ex-

membros, confirmando que a comunidade continua com a característica de ambiente

que favorece a formação acadêmica contextualizada.

Gráfico 08: Aquisição ou não de conhecimento (grupo2).

Fonte: Criação do autor

Ainda no campo das contribuições, porém como o foco agora em contribuições da

FDSC para o processo formativo dos membros, após a realização da análise, foram

citadas 13 contribuições diferentes, sendo que a mais citada pelos ex-membros foi a

possibilidade  de  trabalhar  em  equipe.  Esta  contribuição  é  sinônima  à  principal

contribuição acadêmica citada anteriormente - trabalho em grupo - que obviamente

possuem a  mesma finalidade.  Este  é  um outro  fato  importante  a  ser  refletido pelo

colegiado de TI do campus Floresta, o incentivo ao trabalho em equipe deve acontecer

durante a formação acadêmica, pois é certo que,  o mundo de trabalho enfrentado

posteriormente vai exigir esta característica dos profissionais TI e de qualquer outra

área do conhecimento.

A tabela  04 relaciona as principais  contribuições para  a  formação pessoal,  os

participantes  citaram  além  de  trabalho  em  equipe:  Solidariedade,  autoconfiança,

dedicação,  honestidade,  comunicação,   senso  crítico,  compromisso,  curiosidade,

dinamismo, resolução de conflitos, respeito e humildade.
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Tabela  04: Contribuições para formação pessoal

Contribuições Ex-membros (grupo 2) + ex-líderes

Trabalhar em equipe em1,  em3,  em7,em9,  em13,  em16,

em17

Solidariedade em3, em4, em7, em12, em15, em18

Autoconfiança eml1, eml2, em7, em8, em9

Dedicação em3, em5, em9

Honestidade em10, em11

Comunicativa em15, em17

Senso Crítico em10, em17

Compromisso em3, em9

Curiosidade em2, em5

Dinamismo em5

Resolver conflitos em1

Respeitar em3

Humildade em12

 Fonte: Criação do autor.

O estudo mostra várias contribuições de desenvolvimento pessoal e as diferentes

realidades iniciais de cada participante surgem na memória do pesquisador implicado

na pesquisa, uma conclusão a respeito destas contribuições. Eu percebo, como um

dos idealizadores desse projeto em 2013, que é possível afirmar através dos relatos

dos  participantes  elencando  todas  essas  contribuições  pessoais,  que  as  falas  dos

participantes são suficientes para atestar grande contribuição da  FDSC durante esses

6 anos. É a contribuição que ultrapassa o campo acadêmico e contribui com os valores

éticos da construção de identidade do sujeito. 

Sendo o IF Sertão-PE campus Floresta, um ambiente propício a cursos técnicos e

superiores em Informática meramente tecnicistas, ou seja, não-dialógica, em que cabe

ao aluno assimilar passivamente os conteúdos transmitidos pelo professor -  as vezes

autoritariamente.  Estas  contribuições  do  campo  não  acadêmico  nunca  seriam

concretizadas.  A  FDSC  tá  provando  que  é  possível  educar  o  aluno  para  obter

autoconfiança, dedicação, honestidade, senso crítico, e que consiga resolver conflitos -
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caso o  ambiente privilegie a  formação de cidadãos participativos e conscientes na

sociedade que vivem.

Os membros atuais também opinaram sobre a formação no campo pessoal, foram

inquiridos  no  questionário  aplicado  após  as  reuniões,  da  seguinte  maneira:  “A

discussão realizada nesta reunião contribui para sua formação pessoal?”. O gráfico 09

exibe o percentual  dos atuais membros que consideram ou não que a comunidade

contribui  para  sua  formação  pessoal.  Destes,  47,2%  têm  dúvida  a  respeito  da

contribuição  pessoal  das  reuniões,  este  resultado  é  compreensível,  quando

consideramos que a maioria ainda têm pouco tempo participando da FDSC e vários

valores  são  adquiridos  com o  passar  do  tempo  em comunidade.  Os demais  34%

acredita que contribui sim para formação pessoal e 18,9% não acredita que a reunião

da FDSC está contribuindo para a sua formação pessoal.

Gráfico 09: FDSC contribui ou não – formação pessoal (grupo2).

 Fonte: Criação do autor.

Assim, nestes relatos é percebido que uma comunidade de software livre inserida

no ambiente escolar tecnicista como o IF Sertão-PE consegue contribuir  no campo

acadêmico e pessoal dos seus membros. 

A  seção  seguinte  faz  uma  descrição  da  dinâmica  atual  de  funcionamento  da

comunidade.
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4.4 DINÂMICA ATUAL DE FUNCIONAMENTO

Foi percebido, com a realização das entrevistas, questionários, observação e

vivência,  que  a  FDSC consegue  realizar  um trabalho  colaborativo.  Trabalha  em

cooperação, busca estudar coletivamente e disseminar conhecimento a respeito da

filosofia do software livre e sua utilização.  Promove eventos, que são discutidos,

organizados e aplicados por decisão de todos os membros. 

A participação é voluntaria, os únicos pré-requisitos são: o desejo de participar

e  compartilhar conhecimento. Todos os membros são tratados como iguais, não há,

portanto  peso  ou  maior  valor  para  determinado  membro  ou  grupo  dentro  da

comunidade.  Há possibilidade de existir  subgrupos com afinidades a respeito de

determinado software livre ou conhecimento que se deseja aprofundar. A única figura

que  exerce uma função/responsabilidade a  mais  na  comunidade é  o  líder, essa

figura foi criada na FDSC desde a sua fundação e até 2018  4 alunos já exerceram

essa atividade especifica. O líder tem a função de organização de documentação,

representação quando necessário, porém, não possui a prerrogativa de decidir as

atividades que serão executadas. O líder é um representante escolhido por meio de

votação entre os pares, sempre de preferência um estudante, que é escolhido a

cada ano ou quando termina o período de bolsa de estudo. É importante ressaltar

também, que o líder tem prioridade em receber bolsa de estudo  caso seja ofertada

pela comunidade, fato que aconteceu em dois projetos de extensão submetidos em

2014/2015 e 2015/2016.

Os  encontros/reuniões  acontecem  de  preferência  semanalmente,  o  dia  é

escolhido e adequado no decorrer das primeiras reuniões para que consiga atender

a maior parte dos membros. As primeiras reuniões do semestre (segue  o calendário

do campus), são elencadas as atividades do semestre divididas em 4 grupos: 

• Estudo  –  Os  temas  escolhidos  para  serem  estudados  e   compartilhados

durante  aquele  semestre,  são  elencados  através  de   sugestões  e  são

votados, obedecendo a ordem de prioridade ou sequência, os mais votados

serão vistos primeiro e assim por diante. O tema previsto para uma semana é

estudado individualmente ou em grupo e na semana seguinte discutido na
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reunião, caso todos tenham compreendido aquele determinado assunto (que

pode ser a utilização de um software livre ou estudo de um conceito ou área),

este é encerrado e prosseguimos com o próximo da lista.

• Eventos  –  Ofertar -  todo  semestre  ofertamos  atividades  que  possibilite  a

disseminação  e  consequentemente  o  recrutamento  de  novos  integrantes.

Existem os eventos que acontecem obrigatoriamente ao menos 1 vez por

semestre, são eles:  InstallFest  e  Workshop  (obrigatório,  porém nunca foi

possível realizar todos os semestres). E os eventos que podem ser realizados

com a sugestão e desejo de qualquer membro em ministrar. A oferta pode ser

realizada individualmente ou em grupo, a oferta fica sob a responsabilidade

do membro ou grupo. No caso de outras atividades que exija a participação

de  toda  a  comunidade,  como  por  exemplo:  Encontro  de  Software Livre,

Seminário de Software Livre ou outra atividade de grande porte, somente com

o aceite de toda a comunidade.

Participar –  são  sugeridos  eventos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais  que  tenham possibilidade  de  participação  dos  membros  da

FDSC. A comunidade neste período de existência participou de apenas  um

FSOL em 2015 na cidade de Recife, evento que contou com a participação de

todos. Infelizmente não conseguimos maior participação devido às questões

de ordem orçamentaria do IF Sertão PE.

• Divulgação – todos os membros tem responsabilidade com o andamento da

comunidade, a existência só é possível se a cada semestre novos integrantes

sejam inseridos na FDSC, então todo  semestre definimos uma agenda de

divulgação:  são  atividades  que  envolvem  a  confecção  de  cartazes,

distribuição de panfleto, alimentar as redes sociais e principalmente o convite

realizado pessoalmente nos corredores e salas de aula das escolas (não é

restrito a alunos do IF Sertão PE);

• Registro – os responsáveis em registrar as reuniões são todos os integrantes

da   FDSC,  em  sistema  de  rodizio,  são  definidos  os  primeiros  a  se

responsabilizar  e  naturalmente  os  demais  contribuem com esta  atividade.

Relato  realizado  em  um  modelo  de  texto  corrido,  contendo  as  principais
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discussões e acontecimentos das reuniões, participantes, local e data. Deve

necessariamente ser compartilhada em até 48h através da lista de email;

• Reuniões – semanalmente ocorrem reuniões com duração de no máximo 1h,

caso disponha de recurso de  webconferência, as reuniões são transmitidas

para que mais pessoas possam fazer parte da FDSC;

• Relatório   -  ao  final  do  ano  letivo  o  líder  é  responsável  em elaborar  um

relatório  com as atividades vivenciadas,  compartilhar  entre  os  membros e

publicar em página oficial.  O modelo atual do relatório segue o mesmo de

relatórios  de  projetos  de  extensão  do  IF  Sertão-PE,  disponibilizado  pela

coordenação de extensão.

  A estrutura como definida acima não faz referência à figura do docente, pois

este é considerando um membro como qualquer outro. Porém, o histórico da FDSC

mostrou  a  figura  dos  docentes  como  so  principais  integrantes  que  conseguem

estimular a participação dos alunos; apesar de não ser membro com poderes ou

especificidades,  eles  são os  responsáveis  em fazer  a  ligação da FDSC com as

instancias  administrativas  do  IF  Sertão-PE.  Assim é   importante  ressaltar  que o

docente  é  um elo  fundamental  para  a  existência  da  FDSC,  tanto  no estímulo  à

participação,  bem  como  a  necessidade  de  administrativamente  representar  e

resolver problemas de ordem superiores.

Assim, a comunidade é um ambiente com todas as características que motivam

a participação citadas nas seções anteriores,  mas não pode ser  desorganizada;

como toda estrutura organizacional necessita de mecanismos que consigam manter

toda  documentação,  histórico,  cadastro  de  membros  e  financeiro  (caso  tenha)

organizado. Sendo que uma das contribuições desta dissertação é  a documentação

histórica e funcional da Free Donkey Software Community. 

O  próximo  capítulo  desta  dissertação  é  o  compasso  interventivo,  nele  são

delineadas as ações que podem levar a expansão da FDSC para toda rede do IF

Sertão PE, baseada na análise da pesquisa aqui encerrada. 
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5 CONCLUSÃO – PROPOSTA DE EXPANSÃO DA FDSC PARA TODA REDE DO

IFSERTÃO PE

Neste  último  compasso,  é  apresentada  a  proposta  de  intervenção  desta

dissertação;  chegar  até  aqui  não  foi  uma tarefa  simples,  porém foi  prazerosa.  Foi

necessário  descrever como a comunidade funcionava desde que surgiu,  analisar

quais  aspectos  motivaram a participação,  quais  aspectos  motivavam o propósito

principal da FDSC e conhecer a dinâmica atual de funcionamento, com o objetivo de

propor ações necessárias para alcançar o objetivo da intervenção. 

Assim, com os resultados da pesquisa, foi possível elencamos 3 ações que ao

serem executadas desperte o interesse na formação dos grupos semelhantes a

FDSC nos demais campi do IF Sertão-PE, ou qualquer outra instituição de ensino. A

figura 19 faz um desenho da proposta de intervenção e suas respectivas ações. 

Figura 19: Desenho da Proposta de Intervenção

 

Fonte: Criação do autor

As ações desenvolvidas podem provocar naturalmente o surgimento de núcleos

de comunidades de software livre. A ação 1, o “I Evento de Software Livre Intercamp
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do IF Sertão-PE”, é a ação inicial  que desencadearia a proposta de intervenção,

partindo da mesma forma que surgiu a FDSC, a partir de um evento de software livre

organizado  no  campus  Floresta,  para  a  proposta  intervenção,  a  ação  2  é  a

culminância do evento (Ação 1). 

 As ações 2 acontece em decorrência do evento, assim, dentro da grade do

evento  propositadamente  no  último  dia,  todos  os  participantes  devem  ser

convidados para criação do “Foro de Software Livre do IF Sertão-PE” (Ação 2), que

tem como o objetivo a elaboração de uma agenda com as ações políticas voltadas

para  o  software  livre  no  IF  Sertão-PE.  Uma  dessas  ações  –  GT3  -,

consequentemente será a Ação 3, o objetivo da proposta de intervenção, ou seja, a

criação de núcleos em cada campi. 

As seções seguintes detalha cada ação da Proposta de Intervenção.

5.1 AÇÃO 1 – EVENTO DE SOFTWARE LIVRE INTERCAMP PROMOVIDO PELA

FDSC

A  primeira  ação  será  a  realização  de  um  evento  que  envolva  a

comunidade acadêmica de todos os campi do IF Sertão-PE interessada em SL, com

o  objetivo  de  criar  ambiente  de  debate,  apresentação  de  métodos,  práticas,

tecnologias voltadas para o uso de software livre, colaboração e compartilhamento

de conhecimento,  possibilitando assim encorajar espontaneamente a participação

em uma possível comunidade de software livre do seu campus de origem. Os temas

abordados no evento estão relacionados com as principais motivações levantadas

na seção 4.4.2:

• Software livre:  compartilhamento e adquirir de conhecimento;

• Software livre: os profissionais e o mercado de trabalho;

• Filosofia do software livre;

• Software livre e inovação;

• Software como instrumento social.

Oferecido para toda rede do IF Sertão-PE e realizada pela FDSC, para guiar a

elaboração  do  projeto  deste  evento,  estabelecemos  um  roteiro  (quadro  01)  do
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projeto,  com  o  propósito  de  articular  o  caminho  desejado  pela  proposta  de

intervenção. 

Quadro 01: Roteiro do Projeto para execução do Evento

Etapa Descrição Tempo

Mobilização  da

comunidade FDSC.

Nesta etapa o encorajador12,

apresenta  a  ideia  da

realização  do  evento  de

software livre,  que  envolva

todos os campi na cidade de

Floresta-PE. 

De  1  a  3  reuniões  da

FDSC.

(3 semanas)

Elaborar  o  projeto  do

Evento

Elaboração  da  proposta  do

evento que necessariamente

deve abordar os :

• Software livre:

compartilhamento  e

adquirir  de

conhecimento;

• Software livre:  os

profissionais  e  o

mercado de trabalho;

• Filosofia  do  software

livre;

• Software livre  e

inovação;

• Software como

instrumento social.

Duração:  2  dias,  sendo  o

último dia;

O último turno para a criação

do FORO SL IF Sertão-PE.

 2 meses

12 Encorajador – é membro da comunidade, de preferência um professor, que acredite na ideia e coloque-a em prática.
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As demais atividade com as

seguintes sugestões:

• Palestras;

• Rodas de Conversa;

• Oficinas;

• InstallFest

Deve seguir  a  estrutura dos

projetos  para  realização  do

eventos solicitados pela Pró-

Reitoria de Extensão.

Elaborar Apresentação Deve  ser  elaborado  uma

apresentação  do  projeto

(ação 1),  a  ser  apresentado

para a PROEX e Direção do

Campus Floresta-PE. 

1 reunião

(1 semana)

Apresentar Duas  apresentações  da

proposta do evento:

• Pró-Reitor Extensão;

• Direção Campus

1 mês

Aguardar aprovação Aguardar  a  aprovação  ou

não da ação 1.  

Indeterminado

Divulgar e Executar Realizar  a  divulgação  e

executar as atividades 

Divulgar 2 meses antes

Avaliação Elaborar  um  instrumento  de

avaliação  do  evento.

Aplicado na Ação 1.

2 reuniões

Avaliação Elaborar  um  instrumento  de

avaliação  para  pesquisar

sobre  a  utilização  Software

Livre. Aplicado na ação 1.

2 reuniões

 Fonte: Criação do autor
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Local  :  Instituto  Federal  de  Educação  de  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão

Pernambucano  –  Campus  Floresta-PE.   Rua  Projetada,  s/n  -  Bairro  Caetano  II,

Floresta – PE. 

A seção 5.2 descreve os objetivos, composição, ações iniciais que nortearam o

“FORO DE SOFTWARE LIVRE DO IFSERTÃO-PE”.

5.2 AÇÃO 2 - FORO DE SOFTWARE LIVRE DO IFSERTÃO PE

 A segunda ação interventiva é a sugestão de elaboração do “Foro de Software

Livre do IF Sertão-PE”, que será uma instância responsável em debater propostas

de ações para o fomento, disseminação e adoção de software livre no IF Sertão-PE,

com  todas  as  políticas  norteadores  baseadas  nas  premissas  fundadoras  do

movimento  do  Software  Livre,  inspirado  pelos  conceitos  de  liberdade  da  Free

Software Foudation.

O primeiro encontro é proposto que aconteça durante o  “I Evento de Software

Livre Intercamp do IF Sertão PE”, esta reunião pretende debater a atual condição do

software  nas políticas educacionais e de Gestão de TI do IF Sertão-PE, através da

elaboração estratégias que possam sugerir a adoção. 

A formação sugerida inicialmente será composta de 3 grupos de trabalho e

uma coordenação conforme ilustrada na figura 20.
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Figura 20: Formação proposta para o Foro

Fonte: Criação do autor.

Para cada grupo é sugerida a finalidade e composição seguinte:

• Grupo Trabalho 1 (GT1) – Políticas de adoção do  software livre como bem

educacional essencial ao currículo dos cursos do IF Sertão PE;

◦ Sugestão  de  composição  da  coordenação  do  GT1:  3  discentes,  3

docentes e  3 administrativos (de preferência Pedagogo ou área afim);

• Grupo  Trabalho  2  (GT2)  –  Políticas  de  adoção  do  software  livre  como

alternativa  as  soluções  proprietárias,  considerando  o  princípio  da

economicidade  no IF Sertão-PE;

◦ Sugestão  de  composição  da  coordenação  do  GT2:  3  discentes,  3

docentes e  3 administrativos (de preferência analistas ou técnicos de TI);

• Grupo Trabalho 3 (GT3) – Políticas de expansão da comunidade de software

livre para todos os campi do IF Sertão-PE;

◦ Sugestão de composição da coordenação do GT3: 4 representantes de

cada campi, sendo 2 discente (1 titular  e 1 suplente) e  2 docentes ( 1

titular  e 1 suplente);

• Coordenação Geral do FORO –  promover estudos e ações em torno das

politicas acordadas no último FORO;
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◦ Sugestão  de  composição  inicial:  2  discentes,  2  docentes  e  2

administrativos. 

A  condução  inicial  dos  trabalhos  será  realizada  pelo  líder  da  FDSC  e

posteriormente substituído após a composição da coordenação geral. Ao final será

criado a Declaração inicial de composição e as demais atividades serão elaboradas

pelos seus participantes.

5.3 AÇÃO 3 - CRIAR OS NÚCLEOS DA FDSC NOS DEMAIS CAMPI

 A terceira e possível última ação interventiva é a composição de Grupos de

trabalhos em cada  campi  do IF Sertão PE representado na figura 21. A ação tem

finalidade de manter grupos locais de trabalho que permita implementar as ações

propostas  no  Foro,  como  também  estimular  a  criação  núcleos  ou  células  de

comunidades semelhantes a Free Donkey Software Community. 

Figura 21: Possíveis Núcleos da FDSC

Fonte: Criação do autor 
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Esta dissertação não pode afirmar que  as células da FDSC serão implementadas

conforme a figura 22 seguindo Proposta de Intervenção. Porém, o caminho aqui

proposto é o mais natural possível e mais próximo ao realizado pela Free Donkey

Software Community. 

Figura 22: Compassos da FDSC no Sertão Pernambucano

Fonte: Criação do autor

Sendo assim, espero que os compassos da FDSC aqui propostos, possam ser

implementados para que o sertão Pernambucano tenha ambientes ativistas em prol

do livre compartilhamento  e promoção da educação.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de

18 ou emancipados.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCANOPERNAMBUCANO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS (Resolução Nº 466/12 CNS)

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa  Comunidade de Software
Livre na Rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, que está
sob a responsabilidade do  pesquisador do  pesquisador Francisco de Assis de Lima Gama, com endereço rua
da Gameleira,  400, bairro Park Massangano ,  400, Petrolina-PE, CEP 56310-795, telefone (87) 99627-6347
(inclusive  ligações  a  cobrar)  e  está  sob  a  orientação  de:  Nelson  de  Luca  Pretto  Telefones  para  contato:
(71)98779-1906), e-mail: nelson@pretto.pro.br .

Ao ler este documento, caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando, para
que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido (a) sobre as
informações  a  seguir,  caso  aceite  em  fazer  parte  do  estudo,  rubrique  as  folhas  e  assine  ao  final  deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de
recusa o (a) Sr. (a) não será penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o
direito de retirar o consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição  da  pesquisa:  Trata-se  de  um projeto  de  pesquisa  que  busca  qualificar  a  Free  Donkey  Software
Community –  FDSC,  comunidade de  software livre  do  IF Sertão-PE – campus Floresta,  como um ambiente
favorável  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem  que  leve  a  uma  formação  mais  contextualizada.  Outras
questões específicas serão pesquisadas, como: Verificar e analisar a importância da cultura digital e do software
livre  para  os  integrantes  da  FDSC;  Conhecer  dinâmicas  e  características  da  FDSC;  Identificar  e  analisar  as
contribuições da FDSC para a formação dos seus participantes. 
A partir da conclusão do processo de investigação, será delineada uma proposta de intervenção para toda a rede
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, com o objetivo de implantação e
o acompanhamento de núcleos da comunidade de software livre Free Donkey Software Community em todos os
campi. Para construção da proposta de intervenção, será necessário: Analisar as implicações da expansão da
FDSC para os demais campi; e Propor a implantação e o acompanhamento dos núcleos da FDSC para os demais
campi. Como esta pesquisa é qualitativa e exploratória, serão utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa:
Revisão  de  literatura;  Observação participante;  Diário  de  Campo; Questionários; e  Entrevistas.  Assim,  em
conjunto com toda fundamentação teórica realizada, serão analisados os instrumentos de pesquisa  produzidos,
com o objetivo de refletir sobre todas as contribuições da FDSC, relatando como uma comunidade de  Software
Livre é um ambiente favorável  ao processo de ensino-aprendizagem, e posteriormente propor a presença da
comunidade em toda a rede do IF Sertão PE.
A participação é voluntária e acontecerá durante as reuniões da comunidade entre 15  de maio de 2018 a 05 de
julho de 2018. Durante esse período o pesquisador irá participar das reuniões da FDSC.
 
Riscos, desconfortos e benefícios: Sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas,
visto que é uma pesquisa realizada com seres humanos, você estará exposto a riscos mínimos nessa pesquisa,
sendo estes o desconforto que você pode ter diante de algumas perguntas dos questionários. A fim de minimizar
este risco,  informamos que você tem o direito  de não responder as questões que lhe causarem incômodo.
OutroO quarto compasso (compassos da FDSC/capitulo 4), é destinado a análise e discussões da pesquisa, os
elementos que indicam como funciona e como foi que surgiu a FDSC, este compasso é subdivido em 4 (quatro)
seções: a seção 4.1,  descreve a  FDSC desde a sua fundação aos dias atuais, as atividades realizadas, um
histórico da FDSC de 2013/2018 . A seção 4.2, apresentada a análise qualitativa da importância da cultura digital e

mailto:nelson@pretto.pro.br
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do  software livre para os integrantes (atuais e ex-participantes) da FDSC para identificar as motivações que os
levaram a participação na comunidade e as motivações para o compartilhamento de conhecimento, com a análise
dos instrumentos, são identificado os fatores motivadores os dois grupos.   A seção 4,3,  identifica as contribuições
da FDSC para a formação dos seus participantes, analisando as contribuições e limitações para a formação do
estudante. Então, na seção 4.4, é detalhada a dinâmica atual de funcionamento da comunidade, analisando todas
as as características FDSC. risco seria o do surgimento de questões relacionadas aos três construtos estudados,
surgindo algum desconforto que não possa ser trabalhado em grupo, será sugerido um momento a sós com o
participante a fim de minimizar tal risco. Você não receberá benefícios financeiros ao fazer parte dessa pesquisa,
mas poderá se sentir  beneficiado ao contribuir  com o processo de produção e expansão do  conhecimento
científico  referente  a  temática  pesquisada.  Indiretamente,  espera-se  que  a  pesquisa  possa  beneficiar  o
participante  quanto  as  implicações  práticas  que  podem  ocorrer  com  a  finalização  da  pesquisa  e  com  a
publicação dos resultados. Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão
custeadas exclusivamente pelo pesquisador responsável. É garantido ainda o seu direito a indenização diante de
eventuais danos decorrentes da pesquisa. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a
continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

 Os dados coletados nesta pesquisa (na forma de gravações, entrevistas, fotos, filmagens, bem como outros
instrumentos similares ou equivalentes) ficarão armazenados em pastas de arquivo ou computador pessoal, sob
a responsabilidade do pesquisador  Francisco de Assis de Lima Gama, no endereço acima informado , pelo
período de no mínimo 5 anos.

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para
a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética
em Pesquisa  Envolvendo  Seres  Humanos  do  IF  SERTÃO-PE no endereço:  Reitoria  –  Anexo,  Rua  Valério
Pereira,  72,  sala  201,  Centro,  Petrolina-PE,  CEP  5604-060,  Telefone:  (87)  2101-2359  /  Ramal  104,
http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa,  cep@ifsertao-pe.edu.br;  ou  poderá

consultar a Comissão nacional de Ética em Pesquisa, Telefone (61)3315-5877, conep.cep@saude.gov.br  . 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos.  O CEP é responsável  pela  avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos  de todas as
pesquisas envolvendo seres humanos. 

___________________________________________________
(assinatura do pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após a
leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o
pesquisador  responsável,  concordo  em participar  do  estudo,Comunidade  de  Software  Livre  na  Rede  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano,  como voluntário (a). Fui
devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido
que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento,  sem que isto leve a qualquer penalidade (ou
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 

Local e data ____________________________ 

Assinatura do participante: __________________________

 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 
e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

NOME: NOME:
ASSINATURA: ASSINATURA:

Impressão
digital

(opcional)

mailto:conep.cep@saude.gov.br
mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para adultos não

alfabetizados, crianças, adolescentes e pessoas legalmente incapazes.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCANOPERNAMBUCANO

REGISTRO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS LEGALMENTE

INCAPAZES (Resolução Nº 466/12 CNS; resolução nº 510/16 CNS)
 
O que é assentimento?

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo, da sua faixa de idade,

para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações

por mais simples que possam parecer.

Convidamos você para participar, como voluntário (a), da pesquisa: Comunidade de Software Livre na

Rede  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano,  que  está  sob  a

responsabilidade do (a) pesquisador (a): Francisco de Assis de Lima Gama, Endereço rua da Gameleira, 400,

bairro Park Massangano , 400, Petrolina-PE, CEP 56310-795, telefone (87) 99627-6347,  responsável: Francisco

de Assis de Lima Gama

(Inclusive  ligações  a  cobrar)  e  está  sob  a  orientação  de:   Nelson  de  Luca  Pretto  Telefones  para  contato:

(71)98779-1906), e-mail: nelson@pretto.pro.br. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição da pesquisa:

Trata-se de um projeto de pesquisa que busca qualificar a Free Donkey Software Community – FDSC, comunidade

de software livre do IF Sertão-PE – campus Floresta, como um ambiente favorável para o processo de ensino-

aprendizagem que leve a uma formação mais contextualizada..

Outras questões específicas serão pesquisadas, como: Verificar e analisar a importância da cultura digital e do software

livre  para  os  integrantes  da  FDSC;  Conhecer  dinâmicas  e  características  da  FDSC;  Identificar  e  analisar  as

contribuições da FDSC para a formação dos seus participantes. 

A partir da conclusão do processo de investigação, será delineada uma proposta de intervenção para toda a rede do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, com o objetivo de implantação e o acompanhamento de

núcleos da comunidade de software livre Free Donkey Software Community em todos os campi. Para construção da proposta de

intervenção,  será  necessário:  Analisar  as implicações da expansão da FDSC para os demais campi;  e Propor a

implantação e o acompanhamento dos núcleos da FDSC para os demais campi. Como esta pesquisa é qualitativa com
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viés exploratória,  serão utilizados os seguintes instrumentos:  Revisão de literatura;  Observação participante; Roda de

conversa; Diário de Campo; Questionários; e Entrevistas.

Assim, em conjunto com toda fundamentação teórica realizada, serão analisados no viés fenomenográfico todos os artefatos

produzidos, objetivando refletir sobre todas as contribuições, relatando como uma comunidade de Software Livre colabora e

incentiva na construção de conhecimento, e posteriormente propor a presença da comunidade em toda a rede do IF Sertão PE.

A participação é voluntária e acontecerá durante as reuniões da comunidade entre 15  de maio de 2018 a 05 de

julho de 2018. Durante esse período o pesquisador irá participar das reuniões da FDSC.

Riscos, desconfortos e benefícios: Sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas,

visto que é uma pesquisa realizada com seres humanos, você estará exposto a riscos mínimos nessa pesquisa,

sendo estes o desconforto que você pode ter diante de algumas perguntas dos questionários. A fim de minimizar

este risco, informamos que você tem o direito de não responder as questões que lhe causarem incômodo. Outro

risco seria o do surgimento de questões relacionadas aos três construtos estudados, surgindo algum desconforto

que não possa ser trabalhado em grupo, será sugerido um momento a sós com o participante a fim de minimizar

tal  risco.  Você  não  receberá  benefícios  financeiros  ao  fazer  parte  dessa  pesquisa,  mas  poderá  se  sentir

beneficiado  ao  contribuir  com o  processo  de  produção  e  expansão  do  conhecimento  científico  referente  a

temática  pesquisada.  Indiretamente,  espera-se  que  a  pesquisa  possa  beneficiar  o  participante  quanto  as

implicações práticas que podem ocorrer com a finalização da pesquisa e com a publicação dos resultados.

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão custeadas exclusivamente

pelo  pesquisador  responsável.  É  garantido  ainda  o  seu  direito  a  indenização  diante  de  eventuais  danos

decorrentes  da  pesquisa.  Você  tem  liberdade  de  se  recusar  a  participar  e  ainda  se  recusar  a  continuar

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A)

Este Termo de Assentimento poderá conter  informações que você não entenda.  Caso haja alguma

dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando, seus pais e/ou seu responsável legal para que esteja bem

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo,

assine este documento que será rubricado e assinado por seus pais ou seu responsável legal, que está em duas

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.

 Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Você tem o direito de desistir da

participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.  

As  informações  desta  pesquisa  serão  confidenciais  e  serão  divulgadas  apenas  em  eventos  ou

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo,

sendo assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários. 

Os dados coletados nesta pesquisa (Gravações, entrevistas, fotos, filmagens, etc), ficarão armazenados

em Pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Francisco de Assis de Lima

Gama, no endereço Informado acima , pelo período mínimo de 05 anos. 

O/A voluntário/a não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas

para a participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida a indenização
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em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou

extrajudicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério Pereira,

72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, que tem horário de

funcionamento  de  segunda  à  quinta-feira  das  8h  às  12h  e  das  14h  às  18h.  http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir

nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, objetivando contribuir no desenvolvimento da pesquisa

dentro  de  padrões  éticos.   O  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  é  responsável  pela  avaliação  e

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

______________________________________________________________________________

Assinatura do (a) Pesquisador (a)

______________________________________________________________________________

Assinatura do (a) Voluntário (a)

_______________________________________________________________________________

Assinatura do(a)  Responsável Legal ou Pais 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu,  ______________________________________________________________________________________,

portador(a)  do  documento  de  Identidade:  _______________________  CPF

____________________________________(se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos da pesquisa

de maneira clara/ detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável legal poderá

modificar  a decisão de minha participação se assim o desejar, mesmo já tendo assinado o consentimento/

assentimento.

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
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Local e data _______________________ ,  ___________________________________________.

_______________________________________________________________

Assinatura do (da) Participante/ Voluntário (a)

________________________________________________________________

Assinatura do (a) Responsável Legal ou Pais

Presenciamos a  realização  de esclarecimentos  sobre  a  pesquisa,  aceite  do sujeito  em participar  da

pesquisa, bem como o assentimento do responsável legal ou pais do voluntário (a).

NOME COMPLETO: NOME COMPLETO:

ASSINATURA: ASSINATURA:

OBs. 02 Testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores.



106

APÊNDICE C – Registro de Assentimento Livre e Esclarecido para adultos não

alfabetizados, crianças, adolescentes e pessoas legalmente incapazes.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCANOPERNAMBUCANO

REGISTRO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS LEGALMENTE

INCAPAZES (Resolução Nº 466/12 CNS; resolução nº 510/16 CNS)
 
O que é assentimento?

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo, da sua faixa de idade,

para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações

por mais simples que possam parecer.

Convidamos você para participar, como voluntário (a), da pesquisa: Comunidade de Software Livre na

Rede  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano,  que  está  sob  a

responsabilidade do (a) pesquisador (a): Francisco de Assis de Lima Gama, Endereço rua da Gameleira, 400,

bairro Park Massangano , 400, Petrolina-PE, CEP 56310-795, telefone (87) 99627-6347,  responsável: Francisco

de Assis de Lima Gama

(Inclusive  ligações  a  cobrar)  e  está  sob  a  orientação  de:   Nelson  de  Luca  Pretto  Telefones  para  contato:

(71)98779-1906), e-mail: nelson@pretto.pro.br. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição da pesquisa:

Trata-se de um projeto de pesquisa que busca qualificar a Free Donkey Software Community – FDSC, comunidade

de software livre do IF Sertão-PE – campus Floresta, como um ambiente favorável para o processo de ensino-

aprendizagem que leve a uma formação mais contextualizada..

Outras questões específicas serão pesquisadas, como: Verificar e analisar a importância da cultura digital e do software

livre  para  os  integrantes  da  FDSC;  Conhecer  dinâmicas  e  características  da  FDSC;  Identificar  e  analisar  as

contribuições da FDSC para a formação dos seus participantes. 

A partir da conclusão do processo de investigação, será delineada uma proposta de intervenção para toda a rede do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, com o objetivo de implantação e o acompanhamento de

núcleos da comunidade de software livre Free Donkey Software Community em todos os campi. Para construção da proposta de

intervenção,  será  necessário:  Analisar  as implicações da expansão da FDSC para os demais campi;  e Propor a

implantação e o acompanhamento dos núcleos da FDSC para os demais campi. Como esta pesquisa é qualitativa com
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viés exploratória,  serão utilizados os seguintes instrumentos:  Revisão de literatura;  Observação participante; Roda de

conversa; Diário de Campo; Questionários; e Entrevistas.

Assim, em conjunto com toda fundamentação teórica realizada, serão analisados no viés fenomenográfico todos os artefatos

produzidos, objetivando refletir sobre todas as contribuições, relatando como uma comunidade de Software Livre colabora e

incentiva na construção de conhecimento, e posteriormente propor a presença da comunidade em toda a rede do IF Sertão PE.

A participação é voluntária e acontecerá durante as reuniões da comunidade entre 15  de maio de 2018 a 05 de

julho de 2018. Durante esse período o pesquisador irá participar das reuniões da FDSC.

Riscos, desconfortos e benefícios: Sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas,

visto que é uma pesquisa realizada com seres humanos, você estará exposto a riscos mínimos nessa pesquisa,

sendo estes o desconforto que você pode ter diante de algumas perguntas dos questionários. A fim de minimizar

este risco, informamos que você tem o direito de não responder as questões que lhe causarem incômodo. Outro

risco seria o do surgimento de questões relacionadas aos três construtos estudados, surgindo algum desconforto

que não possa ser trabalhado em grupo, será sugerido um momento a sós com o participante a fim de minimizar

tal  risco.  Você  não  receberá  benefícios  financeiros  ao  fazer  parte  dessa  pesquisa,  mas  poderá  se  sentir

beneficiado  ao  contribuir  com o  processo  de  produção  e  expansão  do  conhecimento  científico  referente  a

temática  pesquisada.  Indiretamente,  espera-se  que  a  pesquisa  possa  beneficiar  o  participante  quanto  as

implicações práticas que podem ocorrer com a finalização da pesquisa e com a publicação dos resultados.

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão custeadas exclusivamente

pelo  pesquisador  responsável.  É  garantido  ainda  o  seu  direito  a  indenização  diante  de  eventuais  danos

decorrentes  da  pesquisa.  Você  tem  liberdade  de  se  recusar  a  participar  e  ainda  se  recusar  a  continuar

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A)

Este Termo de Assentimento poderá conter  informações que você não entenda.  Caso haja alguma

dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando, seus pais e/ou seu responsável legal para que esteja bem

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo,

assine este documento que será rubricado e assinado por seus pais ou seu responsável legal, que está em duas

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.

 Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Você tem o direito de desistir da

participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.  

As  informações  desta  pesquisa  serão  confidenciais  e  serão  divulgadas  apenas  em  eventos  ou

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo,

sendo assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários. 

Os dados coletados nesta pesquisa (Gravações, entrevistas, fotos, filmagens, etc), ficarão armazenados

em Pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Francisco de Assis de Lima

Gama, no endereço Informado acima , pelo período mínimo de 05 anos. 

O/A voluntário/a não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas

para a participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida a indenização
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em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou

extrajudicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério Pereira,

72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, que tem horário de

funcionamento  de  segunda  à  quinta-feira  das  8h  às  12h  e  das  14h  às  18h.  http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir

nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, objetivando contribuir no desenvolvimento da pesquisa

dentro  de  padrões  éticos.   O  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  é  responsável  pela  avaliação  e

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

______________________________________________________________________________

Assinatura do (a) Pesquisador (a)

______________________________________________________________________________

Assinatura do (a) Voluntário (a)

_______________________________________________________________________________

Assinatura do(a)  Responsável Legal ou Pais 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu,  ______________________________________________________________________________________,

portador(a)  do  documento  de  Identidade:  _______________________  CPF

____________________________________(se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos da pesquisa

de maneira clara/ detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável legal poderá

modificar  a decisão de minha participação se assim o desejar, mesmo já tendo assinado o consentimento/

assentimento.

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
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Local e data _______________________ ,  ___________________________________________.

_______________________________________________________________

Assinatura do (da) Participante/ Voluntário (a)

________________________________________________________________

Assinatura do (a) Responsável Legal ou Pais

Presenciamos a  realização  de esclarecimentos  sobre  a  pesquisa,  aceite  do sujeito  em participar  da

pesquisa, bem como o assentimento do responsável legal ou pais do voluntário (a).

NOME COMPLETO: NOME COMPLETO:

ASSINATURA: ASSINATURA:

OBs. 02 Testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores.
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APÊNDICE D –  Roteiro  de  Entrevista  realizada  com os  ex-membros  e  que

foram líderes da comunidade.

Sujeitos: Ex-Líderes da Free Donkey Software Community

A entrevista será individual e organizada em três momentos:

I – Apresentação dos objetivos e da pesquisa,  postura ética e forma de uso dos

dados.

II - Questões orientadoras relacionadas ao período que o entrevistado era membro

da FDSC, a respeito de contribuição, os aspectos positivos e negativos, motivações

e participar, em compartilhar conhecimento.

QUESTÕES

1. QUAIS FORAM OS ASPECTOS POSITIVOS CONSIDERADOS COM A PARTICIPAÇÃO
NA FDSC?
2.  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS  TEMAS,  CONCEITOS,  APRENDIZADOS
PROPORCIONADOS  PELA  FDSC  NO  PERIODO  QUE  VOCÊ  PARTICIPOU?  FORAM
ASSUNTOS NÃO VIVÊNCIADOS EM SALA DE AULA?  
3. O AMBIENTE DA FDSC ERA DIFERENTE DO AMBIENTE DE SALA DE AULA? SE SIM,
QUAL  OU QUAIS ERA(M) A(S) DIFERENÇA(S)?
4. QUAIS OS ASPECTOS NEGATIVOS DA FDSC QUE VOCÊ CONSIDERA?
5. QUAIS OS ASPECTOS POSITIVOS DA FDSC QUE VOCÊ CONSIDERA?
6.  A COMUNIDADE AJUDOU A RESOLVER ALGUMA  DIFICULDADES ENCONTRADA
DURANTE SUA FORMAÇÃO? SE SIM, QUAIS?
7. VOCÊ PARTICIPARIA DE OUTRA COMUNIDADE? PORQUE?
8. A COMUNIDADE CONTRIBUIO  SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA? SE SIM, COMO?
9. A COMUNIDADE CONTRIBUIO NA SUA FORMAÇÃO HUMANA? COMO?
10. COMO FOI A VIVÊNCIA NA COMUNIDADE EM LINHAS GERAIS?
11. VOCÊ CONSIDERA QUE A COMUNIDADE FOI UM AMBIENTE DE FORMAÇÃO?
12. QUAL OU QUAIS MOTIVO(S) TE LEVARAM A PARTICIPAR DA FDSC?
14.O OBJETIVO PRINCIPAL DA FDSC É O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO,
O QUE MOTIVA O MEMBRO DA FDSC A COMPARTILHAR CONHECIMENTO?
13. VOCÊ INDICARIA QUE OUTRAS PESSOAS, COLEGAS, AMIGOS PARTICIPACEM DE
UMA COMUNIDADE DE SOFTWARE LIVRE ?

III – Encerramento, com agradecimentos e informações finais sobre a utilização dos
dados produzidos na entrevista.
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APÊNDICE E – Questionário aplicado aos ex-membros da Comunidade
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APÊNDICE F – Questionário aplicado aos atuais membros da Comunidade
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APÊNDICE G –  Transcrição das entrevistas com os ex-membros líderes da

Comunidade

Entrevista 1 –  Ex-membro líder 1

Entrevistador -  Bom dia *****{nome}, quais foram os aspectos positivos  que você

considera através da participação na FDSC?

Ex-membro líder  1 –  Disseminar  conhecimento  a  respeito  de  software  livre  na

microrregião  de Itaparica,  onde a gente trabalhava,  muitos não sabiam nenhum

conceito  sobre software,  então os aspectos  positivos foi  que a gente conseguiu

introduzir um pouco esses conceitos de software livre nas escolas da microrregião,

para que os  alunos futuramente  nas suas carreiras  profissionais  ou até  mesmo

dentro das escolas poderem estudar, que muitas vezes nas escolas tinham software

livre, tinham nos computadores, eles utilizavam mas não tinham noção do que era,

então um ponto positivo da comunidade e um ponto positivo para mim, foi poder

compartilhar estes conhecimentos.

Entrevistador -   Quais  foram  os  principais  temas,  conceitos,  aprendizados

proporcionados pela FDSC no período que você participou? Foram assuntos não

vivenciados em sala de aula?

Ex-membro líder 1 –  Ah! É foi muita coisa, no decorrer do curso é,  a gente se

deparou, a minha turma com software livre e  eu posso afirma que 90% da sala, da

minha  turma  não  tinha  esse  contato  ainda,  a  gente  tinha  uma  matéria  de

desenvolvimento de software que o professor Cassiano pedia para a gente baixar

algumas ferramentas  de desenvolvimento da internet mas a gente não sabia utilizar

e nunca tinha visto, e era livre, outra foi na matéria de gestão financeira que a gente

precisou fazer algumas planilhas pelo calc e até então a gente só tinha contato com

o excel,  então os  principais  temas da comunidade em si,  sobre  a utilização do

software livre, os seus conceitos, suas licenças, as suas liberdades de utilização, de

cópia, praticamente tudo que sei sobre software livre aprendi dentro da comunidade,

tudo dentro da comunidade, em sala de aula os conceitos eram muito vagos e não

dava tempo de ver era muito corrido.
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Entrevistador -   Em relação ao ambiente da comunidade, este era diferente do

ambiente de sala de aula? Se sim, qual(is) era(m) a(s) diferenças(s)?

Ex-membro  líder  1 –   Tinha  diferença  sim,  ali  a  gente  estava  com  diversas

pessoas,  várias  pessoas  de  áreas  diferentes,  de  formação  diferentes,  áreas

diferentes  da  faculdade,   do  subsequente,  tinha  gente  até  de  agropecuária

participando,  então assim,  então ali  eram visões diferentes,  na  sala  de aula  da

minha própria turma era voltada para TI e ali tinha pessoas de outras áreas, então

ali  era uma ambiente diferente, a gente conhecia outra visão da além da nossa

capacidade de visão, por só fazer parte de um curso de TI, agente conseguiu se

adequar ali todos naquele grupo, unidos, nunca tivemos uma desavença, não tinha

aquela preocupação com prova,  com prazos,  fazia tudo na medida do possível,

então era um ambiente mais tranquilo do que o da sala de aula, porque iriamos

direto  no  assunto  que queríamos tratar.  Era um ambiente descontraído,  porém

tínhamos  responsabilidade  com  a  comunidade,  pois  tínhamos  que  preparar

material, oficinas, para levar para comunidade externa, para divulgar e disseminar

os  conceitos,  esse  ambiente  descontraído  ajudava  muito  para  que  a  gente

pensasse com mais calma, perceber as falhas para não mais acontecer, a questão

também  do  horário,  não  do  horário  não,  do  cronograma  a  gente  iria  tratar  na

semana, a descontração então não veio como ponto negativo, vem como um ponto

positivo, pois a gente já vem com um stress da semana da faculdade, a gente ali na

comunidade  estava  descontraindo  e  ao  mesmo  tempo  estávamos  trabalhando,

estudando da forma que a gente gostava.

Entrevistador -  Você considera o ambiente da comunidade como um ambiente de

produção  de  conhecimento,  um  ambiente  de  aprendizado,  de  construção  de

conhecimento?

Ex-membro líder 1 –  Sim, com certeza, ali mais do que nunca,  é um ambiente

para se tratar de realmente de disseminação de conhecimento, a comunidade tem

esse objetivo, todos estão ali na comunidade  e cumpria esse objetivo.

Entrevistador – Como acontecia isso, como se dava a produção de conhecimento?

Ex-membro líder 1 –  Era muito relativo, as reuniões aconteciam para debater isso,

se uma pessoa tivesse uma ideia, outra complementava, o coletivo no final era que
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decidia qual era o melhor para a comunidade, alguns se destacavam por ter mais

experiencia mais idade, outros menos mais que se importavam com o assunto mais

se incorporavam aos assuntos, na comunidade eramos todos iguais, não tínhamos

diferença, tratávamos todos como membros sem diferença. 

Entrevistador -  Quais aspectos negativos da FDSC podem ser citados?

Ex-membro  líder  1 –   Aspectos  negativos  na  comunidade  eu  não  tenho  que

reclamar, mas no tempo que eu participei da comunidade e fui voluntario e cheguei

a ser líder, eu acho que faltou um pouco de incentivo da própria instituição, a gente

tinha  o  projeto  PIBEX,  porém  tinha  que  ficar  procurando  espaço  para  ficar  se

reunindo, não tinha uma sala especifica para realizar as reuniões, somente no final

do projeto PIBEX que a instituição percebeu que estávamos desenvolvendo um

trabalho bacana foi que a instituição resolveu da um apoio maior, claro que tinha a

participação dos professores, os professores foram os que mais ajudaram ali dentro,

mas por parte da direção do instituto tivemos um pouco de dificuldade para nos

aceitar.

Entrevistador -  Quais aspectos positivos da FDSC podem ser citados?

Ex-membro líder 1 –  Considero que com a continuidade que ela teve, até hoje

existindo, é fantástico, mostrando que é um ambiente importante dentro do campus

Floresta, desejo que ela expanda seus horizontes e não fique só na microrregião, eu

tive  a  oportunidade  de  levar  um pouco  do  trabalho  da  comunidade  para  o  Rio

Grande do Sul apresentando um evento um artigo derivado da FDSC, pediram para

retornar  para  conversamos  mais  sobre  a  FDSC,  porém  não  tive  recursos

financeiros, nem a instituição bancou para que eu fosse. 

Entrevistador -  A FDSC  ajudou a resolver alguma dificuldade encontrada durante

a sua formação? Se sim, quais?

Ex-membro líder 1 –  Ajudou sim, como por exemplo em Engenharia de Software,

em Gestão Financeira,  a gente  da turma não tinha contato até então com software

livre, e alguns meses depois eu e alguns alunos da turma conseguimos entrar para

a comunidade e de lá a gente conseguiu desenrolar mais, tiramos dúvidas com os

membros  mais  antigos,  levamos  a  discussão  de  como  seria  determinadas

linguagens de programação e quais software livres poderíamos esta utilizando para
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trabalhar nesses disciplinas, montávamos grupos de estudos para tirar dúvidas de

assuntos mais complicados e tinham outros membros de turmas mais avançadas no

curso que participava e tinha o prazer de ensinar assuntos de disciplinas especificas

que tínhamos dificuldade, bem como depois eu mesmo fui ajudar outros colegas de

turmas anteriores a minha. 

Entrevistador -   A   comunidade  contribuiu  na  sua  formação  humana,  como

pessoas? Como?

Ex-membro líder 1 –  Contribuiu sim, contribuiu não só para mim, mas para grande

parte  da  comunidade.  Contribuiu  para  que  eu  podasse  me expressar,  falar  em

publico,  dialogar com meus colegas e outras pessoas de outras turmas, cursos, até

mesmo de fora da escola, acho que todos na comunidade eram bastantes tímidos e

isso foi aos poucos mudando, eu aos poucos fui me relacionando, era um ambiente

favorável  a esculta,  todos se ouviam e trocavam experiencias e isso me deixou

bastante seguro, sendo que até cheguei a me tornar líder, isso me mostrou que eu

tinha potencial, me deu confiança, para meu estagio foi fantástico, pois tive como

saber me relacionar com meus colegas, com meus superiores também e aprendi

bastante em viver coletivamente.

Entrevistador -  Como foi sua vivência na comunidade em linhas gerais?

Ex-membro líder 1 –  Eu comecei zerado de conhecimento sobre software livre,

zerado  mesmo,  sobre  software  sabia  nada,  estava  vendo  que  existia  uma

comunidade,  sabia  desde  o  primeiro  período  que  existia  uma  comunidade  mas

ficava com receio de participar, sabia que durante o meu curso iria precisar saber de

coisas que estavam rolando na comunidade,  tinha ideia  das disciplinas que iria

cursar durante a graduação e sabia que a comunidade poderia me ajudar, mesmo

não sabendo de nada que se discutia, mas isso de saber que poderia me ajudar eu

sabia (risos), então entrei na comunidade e fiquei ali por 2 anos e 6 meses e ela só

me  acrescentou  e  tive  uma  formação  bem  mais  interessante  através  dessa

participação,  cresci  muito  depois  da  comunidade,  agradeço  por  ter  participado,

muita das coisas que aprendi  durante o curso foi  na FDSC, cheguei  a ministrar

palestra, oficinas, minicursos, installFest, tudo isso dentro de campus Floresta e em

escolas da microrregião de Itaparica.
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Entrevistador -  Você considera que a comunidade é um ambiente de formação?

Ex-membro líder 1 –  É sim, é muito importante uma comunidade para um campus

independente dos cursos que neste campus existam, a comunidade poderia ser

uma cadeira disciplinar, isso ajudaria muito não só nas aspectos acadêmicos, mas

como pessoal principalmente.

Entrevistador -   Quais  foram  os  motivos  que  te  levaram  a  participar  da

comunidade?

Ex-membro líder 1 –  Necessidade de aprendizado, eu precisava aprender o que

era software livre, eu também fiquei muito curioso, via no final da tarde uma galera

reunida, muitas vezes somente alunos, eu indo embora e essa galera ficando para

se reunir, ficando as vezes até tarde,  eu pensava, ali  esta acontecendo alguma

coisa, só pode ser coisa boa, então um dos participantes foram até a minha sala e

nós  fizeram  o  convite  para  participar,  eu  vi  a  oportunidade  de  aprender  pela

necessidade, e desde então me apeguei a todo mundo da comunidade, virou uma

família, toda terça e quinta nos reuníamos.   

Entrevistador -   O  objetivo  principal  da  FDSC  é  o  compartilhamento  de

conhecimento, o que motiva o membro da FDSC a compartilhar conhecimento?

Ex-membro  líder  1  – A  possibilidade  de  levar  conhecimento  para  outras

comunidades, levando esse conhecimento para os alunos da rede publica e que

muitas vezes a gente chegava nas escolas e eles não sabiam o que era o conceito

de  software  livre,  além  de  poder  tanto  aprender  dentro  da  comunidade  como

também  poder  ensinar  as  pessoas  da  comunidade  nos  deixava  motivados  a

compartilhar conhecimento, isso era o que era mais marcante da proposta da FDSC.

Entrevistador -  Você indicaria a outras pessoas, colegas, amigos a participarem de

uma comunidade de software livre?

Ex-membro líder 1 –  Indicaria, tanto que quando estava eu participando e depois

também que terminei o curso, eu estava sempre indicando, passava sempre nas

salas convidando outras pessoas, ela é muito importante, foi bastante importante

para  mim e  outras  pessoas,  e  sei  que  poderia  esta  contribuindo para  outras  e

outras, bem como ela só sobrevive se tivermos mais e mais membros.
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Entrevista 2 – Ex-membro líder 2

Entrevistador -  Bom dia *****{nome}, quais foram os aspectos positivos que você

considera através da participação na FDSC?

Ex-membro líder 2 – Foi a possibilidade de compartilhar conhecimento, permitindo

a construção de novos conhecimentos.  O que permitia levar esse conhecimento

para outras pessoas, sendo que era um dos principais objetivos  da FDSC, que era

a disseminação de conhecimento. 

Entrevistador -  Como foi que surgiu a comunidade na sua vida?

Ex-membro líder 2 –  Eu conheci ela em 2013, através de um evento promovido

pela mesma no IF Sertão PE onde eu estudava, e a partir dai eu tive interesse em

participar, em 2014 teve uma seleção para bolsista da comunidade, através de um

projeto  de  extensão  sobre  a  comunidade,  então  tive  a  ideia  de  participar  e  fui

selecionada. 

Entrevistador -   Quais  foram  os  principais  temas,  conceitos,  aprendizados

proporcionados pela FDSC no período que você participou? Foram assuntos não

vivenciados em sala de aula?

Ex-membro líder 2 –  Bem assim,  o tema principal que a gente trabalhava era o

software  livre  e  as  suas  ferramentas,  seus  aplicativos,  os  seus  sistemas

operacionais,  cada  um  trabalhado  ou  estudado  de  maneira  particular,  a  gente

buscava trabalhar em cada reunião um software livre diferente, e a partir dos nossos

estudos,  pesquisas  que  realizávamos  em  casa,  nos  levávamos  o  que  nos

aprendíamos para as nossas reuniões e compartilhavas entre todos os membros, e

em relação a sala de aula nos estudamos apenas a introdução, como utilizar um

sistema  operacional,  porém  não  tão  aprofundado  como  nós  fazíamos  na

comunidade, era na comunidade que aprendíamos a utiliza, como surgiu, oque mais

tem disponível na web para ser utilizado, bem como para explicar nas escolas como

utilizar, qual ferramenta livre é equivalente a proprietária.

Entrevistador -   Em relação ao ambiente da comunidade, este era diferente do

ambiente de sala de aula? Se sim, qual(is) era(m) a(s) diferenças(s)?
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Ex-membro líder 2 –  Era um ambiente que não era imposto, era sempre aceito

opiniões, algumas sugestões eram dadas, ninguém era obrigado a estudar ou fazer

o que não queria, e qualquer assunto que fosse sugerido por alguma membro para

ser discutido era aceito na boa, todos tinham voz e vez. Todos os membros, todos os

participantes eram iguais não existia diferença entre qualquer pessoas dentro da

comunidade de software  livre e praticamente  todos desempenhavam o papel  de

líder, pois ali todos nós nos ajudávamos, todos contribuíam para que a comunidade

fosse para frente .  Diferente da sala de aula, quando nós fazíamos nossas reuniões,

tínhamos mais liberdade de nos expressarmos e não era como aluno/professor em

sala de aula, por exemplo, quando o professor em sala de aula pede para os alunos

falarem só quando forem para  tirarem suas dúvidas, já na comunidade podíamos

falar  quando  quisesse   e  isso  era  bastante  legal,  bem como as  reuniões  eram

bastante divertidas.  Eram um ambiente mais autônomo, que apesar de ter  entre

membros vários professores, estes não eram ditadores ou pessoas que nos calava,

eles davam bastante sugestões, mas sempre quem decidia era o coletivo tínhamos.

Entrevistador -  Quais aspectos positivos da FDSC podem ser citados?

Ex-membro líder 2 –  Positivo assim (pensativa), um que eu considero  bastante

positivo é a possibilidade de a qualquer momento, a qualquer hora você poderia

participar da FDSC, independente de qualquer diferença entre as pessoas, todos na

comunidade podia se engajar. Poderia ser aluno, não aluno, cursos diferentes, não

importava, só precisava querer ser um membro e esta pessoas seria. Outro aspecto

positivo é que a comunidade é meio de disseminação de conhecimento, veja que

toda oportunidade de emprego necessita de conhecimentos básicos de informática,

a comunidade proporcionava a troca de conhecimento e pessoas eram ajudadas a

superar barreiras como essas.

Entrevistador -  Quais aspectos negativos da FDSC podem ser citados?

Ex-membro líder  2 –  Aspectos negativos,  no período que participei  foi  mais a

questão de recursos, pois a comunidade precisava de recursos para participar de

evento, de encontros da área. Bem como matérias como um simples PEN DRIVE

que  poderias  utilizar  para  diversas  atividades,  e  principalmente  nos  nossos

InstallFest realizados,  que eram fundamentais pela demandas de computadores
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que chegavam para reinstalação de Software, foram várias coisa, porém nunca nos

impediram de fazer  tocar o projeto, fazer resistir a comunidade. 

Entrevistador -   Quais eram as motivações para participar da comunidade?

Ex-membro líder 2 –  Acho que principalmente buscar conhecimento, necessidade

de  participar  de  alguma  grupo,  a  curiosidade  e  principalmente  a  vontade  de

incentivar mais pessoas. 

Entrevistador -  A FDSC  ajudou a resolver alguma dificuldade encontrada durante

a sua formação? Se sim, quais?

Ex-membro líder 2  –  Muito, principalmente em relação a falar em publico, pois

tínhamos várias reuniões, apresentações, e isso me permitiu a ficar mais desinibida.

Entrevistador -  A  comunidade contribuiu na sua formação humana, como pessoa?

Como?

Ex-membro líder 2 –  Contribuiu, porque seja em qualquer comunidade que você

participe que tenha possibilidade de ajudar o próximo, assim como é na FDSC você

se  transforma,  você  se  torna  uma  pessoas  bem  melhor,  mais  caridosa,  mais

comunicativa e bem mais companheira de sua família também. Fazer algo em prol e

poder esta ajudando podendo fazer algo e servir, é transformador.

Entrevistador -  A  comunidade contribuiu na sua formação humana, como pessoa?

Como?

Ex-membro líder 2 –  Contribuiu, porque seja em qualquer comunidade que você

participe que tenha possibilidade de ajudar o próximo, assim como é na FDSC.

Entrevistador -  Você participaria de outra comunidade? Sim?Porque?

Ex-membro líder 2 –  Participaria sim, é um ambiente de bastante aprendizado.

Entrevistador -  Você participaria de outra comunidade? Sim? Porque?

Ex-membro líder 2 –  Participaria sim, é um ambiente de bastante aprendizado.

Deixar a comunidade da uma saudade, tenho é muita saudade de voltar a participar.

Entrevistador -  Como foi sua vivência na comunidade em linhas gerais?

Ex-membro líder 2 – Foi uma experiencia muito boa, que eu nunca vou esquecer,

principalmente as amizades, as viagens, tudo que podemos fazer pelos demais, o

que fizemos nas escolas do município, foram atividades de doação e entrega ao

próximo.
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Entrevistador -  Como foi sua vivência na comunidade em linhas gerais?

Ex-membro líder 2  –  Foi uma experiencia muito boa, que eu nunca vou esquecer,

principalmente as amizades, as viagens, tudo que podemos fazer pelos demais, o

que fizemos nas escolas do município, foram atividades de doação e entrega ao

próximo.

Entrevistador -  Você considera que a comunidade é um ambiente de formação?

Ex-membro líder 2 – Essa comunidade com certeza é um ambiente de formação,

na comunidade tanto era ensinava como aprendia, a comunidade é uma forma de

coletivo  muito  importante.  Quando íamos fazer  alguma evento em outra escola,

todos ficavam animando ao saber que existiam ferramentes gratuitas, com licenças

que podem ser usadas livremente, tudo isso era fantásticos. O meninos novatos

todos aprendiam sozinhos, alias com os demais colegas membros da FDSC, era

uma solidariedade muito linda das crianças.

Entrevistador -  Quais  foram  os  motivos  que  te  levaram  a  participar  da

comunidade?

Ex-membro líder 2 – Primeiro foi o desejo de participar, bem como curiosidade de

conhecer. Foi assim que corri atrás da bolsa também.

Entrevistador -   O  objetivo  principal  da  FDSC  é  o  compartilhamento  de

conhecimento, o que motiva o membro da FDSC a compartilhar conhecimento

Ex-membro líder 2  - Por ser a comunidade um ambiante bastante favorável a troca
de informações, os integrantes da comunidade se interagiam, permitindo a produção
de novos conhecimentos. 
Entrevistador -  Você indicaria a outras pessoas, colegas, amigos a participarem de

uma comunidade de software livre?

Ex-membro líder 2 – Indicaria sim, pois é um ambiente muito importante poder

participar de comunidades de software livre, ele esta presente em qualquer vaga de

emprego, qualquer atividade é necessária aprender ferramentas.
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ANEXO A – Questionário de Avaliação do I Encontro de  Software Livre do IF

Sertão PE – Campus Floresta.

Questionário  de Avaliação do  I Encontro de Software Livre
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