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Abstract. This article aims to establish a dialogue about how the Free
Software movement can contribute to the promotion of human and social
development environment in an underdeveloped region. To this end , it's
presented some experiences about a volunteer project lived by the author in
Angola, which had as its main purpose the implementation of open
technologies and development of educational processes related to
construction of technological autonomy and youth leadership .
Resumo. Este artigo busca estabelecer um diálogo sobre como o movimento
do Software Livre pode contribuir para promoção de um ambiente de
desenvolvimento humano e social em uma região subdesenvolvida, estando
em consonância com uma visão de educação como prática de liberdade. Para
tal fim, são apresentados relatos de uma experiência de voluntariado vivida
pelo autor em Angola, que teve como escopo principal a implementação de
tecnologias livres e desenvolvimento de processos educacionais relacionados
à construção da autonomia tecnológica e do protagonismo juvenil.

1. Introdução
É fato que a sociedade como um todo tem sentido os efeitos causados pela
Internet. Este sentimento, porém, nem sempre se dá através da apropriação deste meio,
mas infelizmente também por sua exclusão, uma vez que a Internet não é
disponibilizada para todos ao mesmo tempo. Este fato é preocupante: em 2014, 42%
da população mundial teve acesso à Internet, e, ainda assim, de forma desigual.
Enquanto 87% da população da América do Norte tinha acesso, na Africa, este número
foi de 26,5% (INTERNET WORLD STATS, 2014).
Esses abismos quanto ao acesso às tecnologias evidenciam a desigualdade que se
encontra no acesso de outros recursos básicos como saúde e alimentação que são
prioritários para qualquer projeto de desenvolvimento. Este cenário nos aponta que
promover as tecnologias por si só não é significativo, porém, enche-se de sentido, à
medida que está ligado à melhoria da qualidade de vida das pessoas
(FILATRO;PICONEZ, 2005).
Este contexto de desigualdade pode provocar reações diferentes em cada pessoa
ou grupo de pessoas, afinal, “as experiências profissionais e pessoais relacionadas ao

contexto ou aos sujeitos introduzem vieses na interpretação dos fenômenos
observados”. No que diz respeito ao autor deste artigo, este cenário de desigualdade
soa como desafiador, necessário de mudanças e mais do que isso, objeto de um projeto
de vida. (GEWANDSZNAJDER, 2001, p.160).
A fim de estabelecer um diálogo com o leitor, em alguns relatos a partir deste
momento do artigo, será utilizado a primeira pessoa e não a escrita impessoal, comum
em muitos artigos acadêmicos.
Sou graduado em Tecnologia em Software Livre e foi na universidade que
compreendi que a área de tecnologia da informação não é somente marcada por uma
cultura empreendedora, mas também existe nela um movimento teórico acerca da
filosofia voltada para inclusão social, da colaboração e que é especialmente marcado
pelo respeito à vocação do ser humano em ser mais. Tais aspectos estão presentes na
Cultura Hacker e são a sustentação do movimento do Software Livre (CASTELLS,
2003) .
Em 2010, eu já trabalhava há três anos em uma empresa ocupando o cargo de
Analista de Sistemas e tinha boas perspectivas para o futuro. Entretanto, me
incomodava perceber que os softwares que eu estava desenvolvendo tinham sempre
como objetivo central provocar um impacto financeiro positivo para a empresa. Não que
isso seja um problema ou algo errado, mas eu gostaria que a tecnologia e o
conhecimento que eu estava desenvolvendo pudesse estar a serviço dos mais carentes de
oportunidades e recursos.
Em meio a todos estes sentimentos e após ingressar no mestrado, decidi fazer
uma experiência um pouco mais ativa em relação às desigualdades citadas
anteriormente: desenvolver um projeto de voluntariado ligado à educação profissional
em Angola, tendo como pressupostos as tecnologias, práticas e valores do movimento
do Software Livre.
O trabalho descrito neste artigo não apresenta um ambiente criado para a
pesquisa, mas sim o caminho inverso: uma experiência predominantemente prática de
voluntariado originou um diálogo problematizador e consequentemente um cenário
propício para observações e aprendizados, que iluminado por um referencial teórico
construído durante o processo, culminou em uma problemática, sintetizada por uma
questão. Como o Movimento do Software Livre, com suas tecnologias, práticas e
valores, pode auxiliar na promoção de um ambiente de desenvolvimento humano e
social em uma região subdesenvolvida?

2. Software Livre e a vocação do homem em ser mais
O respeito à vocação do homem em ser mais, acontece à medida que se
compreende que o outro pode ir além do horizonte que ele mesmo imagina para si e,
consequentemente, além das possibilidades que seu contexto de vida lhe impõe.
Respeitar a vocação do homem em ser mais, é uma experiência de fé na pessoa humana,
teoricamente abordada por Paulo Freire (2000;2005) e presente nas dinâmicas e valores
do movimento do Software Livre.

2.1. A educação aos olhos de Paulo Freire
Alguns aspectos teóricos e práticos foram norteadores das práticas apresentadas
neste trabalho. Primeiramente, fez-se necessário vislumbrar uma visão da educação que
esteja de fato conectada com uma prática inclusiva, dialógica, com respeito à
autonomia. Dentro deste contexto, poucos teóricos e práticos da educação se relacionam
tão bem com o movimento do Software Livre como Paulo Freire (ALENCAR, 2009).
De acordo com este autor (2000;2005), a educação vai além de um processo de
domesticação ou transmissão de informações que o outro assimila e pode usufruir de
alguma forma. A educação deve ser vista em um contexto emancipador, social, no qual
seu papel primordial é fazer com que o sujeito tome consciência de sua situação e de seu
papel social através de um caminho de autorreflexão. Desta forma, este pode perceberse oprimido em um determinado contexto e, assim, se libertar e libertar também seus
opressores.
Para Freire (2000;2005), a educação só pode acontecer se for de forma dialógica,
já que segundo o próprio autor “ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho:
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2005, pg. 39)
A educação, seja ela formal ou informal, vai além da simples possibilidade de
que as pessoas desenvolvam habilidades específicas como ler, escrever e fazer cálculos.
A educação tem, como uma de suas principais missões, instigar o pensamento crítico,
possibilitando um novo sentido de aprendizado e de vida. É isto que se entende por
educação no sentido amplo da palavra, ou seja, uma educação que busca a formação
integral do ser.
Como único caminho para uma pedagogia humanizadora, que busca a liberdade
através da tomada de consciência, faz-se necessário uma educação dialógica, tendo
como base a comunicação e a relação entre educadores e educandos, exigindo desses
agentes envolvidos uma nova postura, a de “converter-se para que façam realmente
educação e não 'domesticação'”(FREIRE, 2000,p.123).
Paulo Freire poucas vezes falou sobre tecnologia, principalmente sobre Internet
- que em seu tempo estava nascendo -, mas é interessante perceber como seu olhar se
relaciona diretamente com a Cultura Hacker presente no movimento do Software Livre:
um movimento tecnocientífico, porém, com bases fortes em aspectos filosóficos, sociais
e educativos.
2.2. Software Livre e a Cultura Hacker
Segundo Silveira (2004, p.5), o movimento do Software Livre “é um movimento
pelo compartilhamento do conhecimento tecnológico” que surgiu nos anos 80 e depois
se espalhou pelo mundo através da rede mundial de computadores. Este movimento não
apresenta em si somente concepções tecno-científicas, mas especialmente filosóficas e
valores determinados através de uma cultura específica: a Cultura Hacker, essencial na
criação da Internet.
O sociólogo Manuel Castells (2003, p. 19) escreveu que “a Internet nasceu da
improvável interseção da big science, da pesquisa militar e da cultura libertária”. A

presença da contracultura1 é claramente encontrada no desenvolvimento da rede
mundial de computadores, que nasceu de um projeto militar no contexto da Guerra
Fria.
Na perspectiva de Castells a cultura presente desde a gênese da Internet se
caracteriza por uma estrutura em quatro camadas: a tecnomeritocrática (dos cientistas),
a dos hackers, a comunitária virtual e a empresarial (Castells, 2003, pp. 34-5). Essa
junção explicaria a “ideologia da liberdade que é amplamente disseminada no mundo da
Internet” (Castells, 2003, p. 34).
A história da Internet se conecta, de certa forma, com a história do movimento
do Software Livre, pois a prática de fontes abertas é algo que já se fazia presente desde a
concepção da Internet nas comunidades acadêmicas. Assim como na história da
Internet, o desenvolvimento de softwares em sua gênese também era livre de questões
de direitos autorais e embasado em uma filosofia de partilha.
De acordo com Stallman (2002, p.15, tradução nossa) “a partilha de software
não era limitada a nossa comunidade particular. Esta prática é tão antiga quanto os
computadores, assim como a partilha de receitas é tão antiga quanto cozinhar”, se
referindo à década de 70, quando começou a trabalhar no Laboratório de Inteligência
Artificial do MIT. Nesta época, o termo 'software livre' não existia, pois todos os
softwares eram livres. Logo, não havia a necessidade de chamá-los assim
(STALLMAN, 2002).
A melhor compreensão das características presentes no movimento do Software
Livre passa pelo entendimento dos valores que permeiam as práticas de suas
comunidades. Através de sua experiência com o projeto Fetchmail e uma análise
aprofundada das dinâmicas presentes na comunidade Linux, Eric S. Raymond (1998)
buscou extrair dezenove lições que contribuem para o sucesso das comunidades de
software livre.
Essas lições apresentadas (figura 1) evidenciam uma forma bastante própria das
comunidades trabalharem. Diante deste contexto, não se pode negar o sucesso de seus
projetos e o sucesso da Internet como infraestrutura que conecta essas comunidades.
Quem pensaria mesmo há cinco anos atrás que um sistema
operacional de classe mundial poderia surgir como que por mágica
pelo tempo livre de milhares de colaboradores espalhados por todo o
planeta, conectados somente pelos tênues cordões da Internet?
(RAYMOND, 1998, p.1)

As palavras do trecho acima dizem respeito ao surgimento do Linux, porém
poderiam ser aplicadas a outros contextos. Este modelo colaborativo - distribuído,
autônomo e libertário de se criar -, extrapolou as fronteiras do movimento e migrou para
áreas como a cultura, a robótica e em especial a educação.

1 A contracultura refere-se ao conjunto de movimentos de rebelião da juventude presentes especialmente
na década de 1960. Um dos grandes exemplos da contracultura foi o movimento hippie.

Figura 1. Lições apresentadas por Raymond(1998) sobre as dinâmicas das comunidades
de Software Livre

3. Do ambiente à pesquisa
É comum, em alguns casos, que um cenário seja criado a fim de servir de
contexto de pesquisa para a coleta de dados. Contudo, o trabalho aqui abordado faz o
caminho inverso, pois parte de uma experiência de voluntariado com o objetivo de
promover uma ação social, que, devido suas características, ao longo da execução da
ação se torna um cenário de pesquisa.
Ao final de 2010, decidi fazer uma experiência de Voluntariado Missionário
junto aos Salesianos de Dom Bosco2, uma congregação da igreja católica presente em
mais de 131 países, que tem como vocação principal a educação.
Os Salesianos de Angola3 estão presentes em nove cidades do país, e atuam nas
mais diversas frentes, como orfanatos, escolas, abrigos, centros universitários e escolas
profissionalizantes. Todo atendimento feito ao público Angolano é gratuito e tem como
destinatários principais aqueles que estão à margem da sociedade.
Cheguei em Angola em Fevereiro de 2011 e fiquei até Fevereiro de 2012.
Retornei novamente em Agosto de 2012 e Janeiro de 2013 a fim de acompanhar o
progresso dos trabalhos desenvolvidos.
Considerando minha área de formação, meu trabalho estava diretamente ligado à
promoção das tecnologias, melhoria das infraestruturas presentes nas escolas e orfanatos
Angolanos e a formação de jovens lideranças. Como pressuposto básico do
2 Para conhecer mais: http://sdb.org/
3 Para conhecer mais assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WCfFPi_DOAc ou acesse
domboscoangola.org

Voluntariado Missionário Salesiano, o trabalho deveria respeitar o fato de que o jovem
angolano deveria ser o protagonista da mudança de seu país.
Todo este cenário, mostrou-se não somente um ambiente perfeito para uma ação
social, mas também um cenário de pesquisa, com a qual seria possível revelar novos
aprendizados, características e aspectos que poderiam servir de contribuição para outras
iniciativas. Desta forma, um ambiente de pesquisa participante era nítido.
Em uma pesquisa participante, de acordo com Gewandsznadjer (2001), “o
pesquisador se torna parte da situação observada, interagindo por longos períodos com
os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela
situação.” (GEWANDSZNAJDER, 2001, p.167).
Brandão (1999) apresenta a pesquisa participante, mostrando principalmente a
contribuição social presente nesse tipo de prática, fator que se deseja ressaltar neste
trabalho. De acordo com este autor, (p.11), independente do objeto de pesquisa, o grupo
pesquisado precisa “ter no agente que pesquisa uma espécie de agente que serve”, não
meramente um observador com o objetivo de tirar daquele meio constatações e depois ir
embora sem causar nenhum benefício real para aquele grupo. No que diz respeito à
atividade educativa, sua finalidade “[…] deve ser a produção de novos conhecimentos
que aumentam a consciência e a capacidade de iniciativa transformadora dos grupos
com quem trabalhamos.” (BRANDÃO, 1999, p.19).
Após os primeiros contatos com Angola, foi necessário aproximadamente dois
meses para definir quais caminhos e ações poderiam contribuir para o alcance dos
objetivos deste trabalho. Juntamente com outras lideranças locais e em diálogo com
voluntários e amigos próximos à área de educação e tecnologia no Brasil, foi possível
organizar o trabalho em três eixos: infraestrutura de T.I, Comunicação e Educação.
3.1. Primeiro Eixo: Infraestrutura de T.I
Logo nos primeiros contatos com as obras Salesianas em Angola, foi possível
identificar uma carência grande quanto à infraestrutura de T.I, em especial no que diz
respeito ao acesso à Internet.
Na capital Luanda, onde existem quatro obras Salesianas, o link de acesso à
Internet podia ser considerado razoável, já que havia opções como Internet a cabo ou a
rádio com links próximos a 1Mb de velocidade, porém com custos de aproximadamente
U$$200,00 ao mês. Este custo é alto em relação a realidade brasileira, porém,
considerando outros lugares de Angola, ele é uma valor interessante.
Nas cidades do interior, a única forma de acesso À Internet era via VSAT 4, um
sistema de Internet via satélite, geralmente de alto custo. Em algumas cidades com
obras Salesianas, como Viana, Luena, Ndalatando e Dondo, possuíam já o sistema
VSAT disponibilizado por uma empresa ligada ao Vaticano. Entretanto, o link era de
128Kpbs partilhado entre 30 antenas, tornando praticamente inviável a navegação.
Diante deste cenário, iniciou-se um trabalho de prospecção de fornecedores
4 Very Small Aperture Terminal (VSAT) é um sistema de comunicação via satélite que utiliza antenas
menores que três metros para estabelecer a comunicação, atingindo velocidades de comunicação de até
4 Mbits.

VSAT que pudessem prover um link razoável a um preço acessível. Depois de
aproximadamente quatro meses, surgiu uma empresa5 da Inglaterra capaz de fornecer
links de 512Kbps por um custo de U$380,00 mensais. Comparando com as
possibilidades que existem no Brasil, este preço parece bastante elevado, mas
considerando as características do serviço e o cenário Angolano, era uma oportunidade
razoável.
Uma vez resolvidos os problemas relacionados ao link de Internet, fez-se
necessário uma melhor gestão destes links. Até então, os modens eram conectados
diretamente a um roteador que, por sua vez, roteava o sinal para os computadores da
obra. Juntamente a alguns amigos colaboradores conectados através da Internet,
chegamos a conclusão de que seria positiva a utilização de servidores proxy6 e filtro de
pacotes para gestão do acesso à Internet.
Utilizando Ubuntu Server7 como distribuição Linux, Squid8 como proxy e o
Iptables9 como filtro de pacotes, foram preparados servidores de rede a fim de
possibilitar um controle melhor das redes e otimização dos links, já escassos. Esta
implementação com Softwares Livres permitiu uma melhoria significativa no acesso à
Internet, inclusive a abertura de um Telecentro na cidade de Ndalatando a partir de 12
computadores que disponibilizavam somente Softwares Livres.
3.2. Segundo Eixo: Comunicação
Após trinta anos de presença Salesiana em Angola, havia um desejo grande de
que as obras Salesianos pudessem mostrar ao mundo seu trabalho através da Internet.
Devido a este desejo, por volta de Maio de 2011, iniciou-se um projeto para construção
do site domboscoangola.org.
A construção do site pressupunha uma série de conhecimentos diferentes, desde
o conhecimento da realidade local até questões técnicas envolvendo escolhas de
ferramentas e design. A equipe formada para tal projeto possuía três jovens
conhecedores da realidade juvenil em Angola, um padre Salesiano, capaz de contribuir
melhor quanto aos objetivos da construção do site e um desenvolvedor, papel que
desempenhei neste caso.
Naquele contexto, eu possuía limitações grandes quanto aos conhecimentos
relacionados à design e desenvolvimento web em geral e por isso precisava de ajuda.
Lembrei-me da atitude de Linus Torvalds quando precisou de ajuda no
desenvolvimento do kernel do Linux - fato muito bem narrado por Raymond(1998) -,
lancei um post via twitter solicitando ajuda dos colegas interessados em montar uma
pequena rede de colaboração para juntos desenvolvermos o site. Alguns amigos
responderam e começamos nossos trabalhamos conectados pela Internet. Alguns meses
5 Esta empresa é a Afrikanet. Mais informações em http://www.afrikanet.com/.
6 Servidor intermediário entre conexões que possibilita controle de acesso as conexões e cache dos
dados visando a otimização dos links de internet e redução do tráfego desnecessário.
7 Disponível através do link: http://www.ubuntu.com/download/server
8 Mais informações pelo link: www.squid-cache.org
9 É um módulo presente no Linux que permite a configuração do NetFilter, possibilitando controle dos
pacotes de rede que passam pela máquina.

depois, finalizamos o domboscoangola.org, utilizando Drupal10 como CMS, um
excelente software livre com grande comunidade de desenvolvimento.

Figura 2. Mensagem de agradecimento aos envolvidos no desenvolvimento do site

Uma parte relevante do processo de construção do site foi o caminho formativo
pelo qual passaram alguns jovens. Com o objetivo de possibilitar um fluxo dinâmico de
informações no site e viabilizar um momento de formação quanto à utilização de
softwares livres de edição como Inkscape11, Gimp12 e Scribus13, fizemos um encontro
com dois representantes de cada província em Angola. Foram grandes momentos de
partilha, de conhecimento e construção coletiva.

Figura 3. Participantes do encontro de formação para geradores de conteúdo do
site domboscoangola.org

3.3. Terceiro Eixo: Educação
Desde a preparação para os trabalhos, antes mesmo de embarcar para Angola, já
havia a visão de que todas as intervenções, projetos e ações pontuais precisavam ser
permeadas por um caminho pedagógico que contribuísse para a autonomia da
10 Drupal é um CMS Open Source. Saiba mais em https://www.drupal.org/
11 É um editor profissional de desenhos vetoriais. Mais detalhes: https://inkscape.org/pt/
12 É uma das principais ferramentas para edição de imagem. Mais detalhes: http://www.gimp.org/
13 Ferramenta para editoração de livros, revistas, cartazes, e outros. Mais detalhes: http://wiki.scribus.net

comunidade local, sobretudo, dos jovens angolanos.
Esta abordagem da educação não se resumia a viabilizar condições para que os
jovens tivessem o domínio técnico sobre as tecnologias, mas também tinham como
objetivo que eles compreendessem que este conhecimento ganha sentido à medida que
contribui para que, individualmente, possam ser pessoas melhores, e, socialmente,
possam ser jovens engajados e protagonistas na comunidade onde estão.
A fim de atingir estes objetivos, a hipótese inicial estava relacionada com
possibilitar que a educação como prática de liberdade. apresentada por Freire,
(2000;2005) pudesse se tornar realidade nas dinâmicas juntos aos jovens angolanos,
permeadas pelos aspectos de um ecossistema de colaboração apresentado por Raymond
(1998) e extraídos das comunidades de Software Livre. Estes aspectos não deveriam ser
foco de uma única ação, mas sim estar presentes em todas as ações, desde a
implementação de antenas VSAT, estruturação das redes até na construção do site e
reformulação dos cursos de informática dos Centros Profissionalizantes.
Os Salesianos de Angola possuem onze centros profissionalizantes onde são
aplicados cursos de marcenaria, serralheria, culinária e informática básica, que atende
cerca de 1.500 jovens por ano. Em 2011, os cursos de informática já existiam, porém
não havia material didático consistente e a formação se restringia ao aprendizado das
funções básicas do Windows XP, Word, Excel e Power Point. Havia sérios problemas
relacionados à formação dos professores de informática que também não possuíam
muita capacitação técnica e pedagógica.
Para planejar esta reformulação, novamente fez-se necessário conhecer a
realidade dos Centros Profissionalizantes e logo depois formar um pequeno coletivo que
pudesse contribuir para este processo. Considerando que o aprendizado dos alunos era
sobre Windows XP e sobre o Office 1997, alguns alunos relatavam que tinham
dificuldades em utilizar o Windows 7 e o Office 2003, que eram aos produtos que
encontravam no mercado.
Considerando a necessidade de preparar os alunos com um perfil que se
adequasse melhor às diferentes realidades, sugerimos a criação de um curso de
Informática Básica que pudesse ser aplicado em um ambiente multiplataforma, onde o
foco principal não era a ferramenta, mas sim a atividade que poderia ser executada.
Nesta abordagem, por exemplo, os alunos não aprenderiam como criar uma tabela no
Word, mas sim como criar uma tabela, podendo depois escolher fazer a prática no Word
ou no Writer14, Desta forma, teriam desde o início do curso a oportunidade de escolher
qual ferramenta usar.
A fim de atender este perfil de curso - que indiretamente buscava respeitar a
opção dos aprendizes de escolherem entre uma ou outra ferramenta -, foi criado um
ambiente adequado para esta realidade: o UbuntuBosco.
O UbuntuBosco, tecnicamente, não apresenta muitas novidades em relação ao
Ubuntu. Basicamente, consiste em uma customização da distribuição Linux Ubuntu, e

14 Writer é o editor de textos do pacote LibreOffice. Mais detalhes: http://pt-br.libreoffice.org/

já disponibiliza algumas ferramentas como GCompris 15, Klavaro16, Kturtle17 entre
outros.
Um dos aspectos mais relevantes no UbuntuBosco era o fato de que ele possuir
internamento duas máquinas virtuais, viabilizadas com o VirtualBox. Uma máquina
virtual tinha instalado o Windows XP com Office 1997 enquanto a outra, o Windows 7
com o Office 2007.
Intrinsecamente, esta proposta trazia um apelo à identificação, afinal, a partir
daquele momento os jovens que se identificavam com Dom Bosco tiveram um Sistema
Operacional feito especialmente para eles. Rapidamente, muitos deles quiseram que o
UbuntuBosco fosse também instalado em seus computadores particulares e se tornou
comum o fato de que eles levassem, computadores de amigos para que fosse feito a
instalação do Sistema Operacional da Família Salesiana.

Figura 4. Área de Trabalho do UbuntuBosco

Uma vez determinado o ambiente de trabalho para o novo curso, partimos para o
desenvolvimento do material didático. Novamente, para tal, era necessário um trabalho
coletivo e a Internet serviu de estrutura para conectar pessoas de Angola e do Brasil,
contribuindo com a revisão do material.

15 Suíte de aplicações educacionais para crianças de 2 a 10 anos. Mais Detalhes: gcompris.net
16 Tutorial de digitação. Mais detalhes: http://klavaro.sourceforge.net
17 Software Educacional baseado em linguagem logo. Mais detalhes: https://edu.kde.org/kturtle/

Figura 5. Pedido de auxílio para revisão do Material

Os pedidos de auxílio quanto a revisão e elaboração dos módulos do curso eram
na maioria das vezes muito bem atendidos e forças iam se somando aos trabalhos, no
melhor espírito do Movimento do Software Livre.
Quanto à liberação deste material para os educadores e alunos, tínhamos duas
opções: 1) aguardar o material ficar totalmente pronto e revisado ou 2) liberar o material
para uso conforme fosse desenvolvido. Esta escolha foi determinada pelo exemplo das
comunidades de Software Livre, pois, como Raymond (1998) nos revela, é importante
liberar cedo e liberar sempre. Nas comunidades de software livre, isso diz respeito aos
códigos fonte. Neste contexto, porém, era importante liberar os módulos do livro com
uma certa frequência e assim foi acontecendo.
Ao término de cada parte do material, este era liberado via e-mail para os
educadores espalhados ao longo do país. Estes já passavam também os arquivos em
PDF para seus alunos e rapidamente obtínhamos retorno daquilo que precisava ser
alterado ou melhorado.
Ao final dos oito meses de execução deste trabalho, obtivemos um material de
qualidade18, incorporando em si não somente aspectos técnicos como um tutorial, mas
também, direções pedagógicas para a aplicação das aulas.
No início deste processo de reformulação do curso de informática básica, foram
promovidos alguns encontros com os professores dos Centros de Capacitação para
compreender seus problemas e desafios. Ao final de todo o processo, foram preparados
três grandes encontros que tinham como objetivo partilhar nossas práticas pedagógicas e
as propostas que o novo curso apresentava quanto ao ambiente, a didática e a relação
entre educador e educando.
O novo curso propunha somente um novo material e um novo ambiente
computacional, mas também era necessário evoluirmos no entendimento sobre
educação. Neste aspecto, encontrou-se algumas dificuldades, uma vez que Angola viveu
em guerra civil por mais de trinta anos e a paz chegou em 2002. As pessoas ainda
apresentam em si fortes traços da guerra, entre eles um estilo de educação muito
próximo do militarismo, baseado na autoridade e no exercício da superioridade de
poder.
Um dos esforços foi mostrar as possibilidades positivas relacionadas a uma
prática pedagógica na qual o professor se aproxima dos alunos com uma postura de
humildade, sendo mediador da construção do conhecimento e não alguém que irá
18 Material disponível através do link:
https://drive.google.com/file/d/0B0dTD5WPNPA5QUpoSWJFVGl4WTA/view?usp=sharing

depositar o conteúdo nos alunos. Somou-se a estes esforços, a exaltação das práticas
colaborativas, ressaltando que coletivamente eles poderiam aprender mais para si e para
os alunos.
Como forma de viabilizar este contato entre os professores espalhados pelo país,
foi criada uma lista de e-mails e um espaço dentro do site domboscoangola.org, que
continha ferramentas como chat e fórum.
Atualmente, toda essa estrutura física, didática e pedagógica encontra-se em
funcionamento nos Centros Profissionalizantes Dom Bosco em Angola, presentes nas
cidades de Luanda, Benguela, Viana, Catete, Cabiri, Ndalatando, Dondo, Calulo e
Luena.
Paralelamente às ações de reestruturação do curso de informática básica,
também foi implementado em alguns Centros Profissionalizantes um curso de
montagem e manutenção de computadores, já que esta é uma forte demanda no país.
Além de todos os aspectos já citados, toda essa estrutura precisava ser
sustentável, ou seja, precisava se manter com os esforços da comunidade local. Para que
isso fosse possível, por volta de outubro de 2011, iniciamos um caminho de busca de
jovens lideranças que pudessem estar a frente dos trabalhos, animando todos os
educadores, jovens e salesianos envolvidos nas três vertentes do trabalho.
Após algumas entrevistas e conversas, formamos um grupo de quatro jovens, os
quais já estavam envolvidos de alguma forma com os projetos, para que pudessem
passar por um processo mais intenso de formação relacionado aos valores que
permeavam todas nossas ações.
Em fevereiro de 2012, retornei ao Brasil e esses quatro jovens ficaram como
animadores de todas as ações aqui citadas. Atualmente, busco dar suporte aos novos
colaboradores em algumas ações e correções que são necessárias.
Outras ações mais pontuais surgiram também neste tempo. Pode ser citado aqui
a implementação do projeto piloto OLPC em Angola que ocorreu em uma Escola
Salesiana. Em Junho de 2012, retornei a Angola para auxiliar na seleção e formação de
uma jovem, responsável técnica pela manutenção dos servidores e laptops do projeto.
Novamente em Janeiro de 2013 estive em Angola para me reencontrar com os
educadores dos Centros Profissionalizantes, a fim de promover uma avaliação referente
ao curso criado e identificar junto a eles as necessidades de reformulação.
3.4. Dificuldades encontradas
O convívio diário com o povo Angolano releva em alguns momentos uma certa
dificuldade na assimilação de práticas colaborativas especialmente no que tange a
educação, afinal, o contexto educacional é baseado em um modelo em que o professor
se porta como uma figura de autoridade plena e superioridade perante os alunos.
Em algumas observações iniciais, foi possível verificar uma similaridade grande
entre a figura do professor e a figura do general, o qual transfere seus conhecimentos e
cobra atenção e desempenho através da coerção e punição. Uma das hipóteses para
justificar tal constatação é o fato de que Angola viveu de 1975 à 2002 em guerra civil e
o militarismo é ainda muito forte na sociedade.

Diante deste contexto, um desafio grande foi apresentar as práticas colaborativas
como algo positivo para a ação de ensino-aprendizagem. Em alguns momentos de
formação os educadores se mostraram resistentes ao fato de que precisariam abrir mão
de sua aparente superioridade e autoridade para se fazerem educadores educandos,
conforme Freire (2005) apresenta.
Essa resistência citada foi sendo minimizada a medida em que o grupo pode
experimentar essas novas práticas e motivados a avaliarem seus encontros diariamente
nos 15 minutos finais de cada aula, foram obtendo feedbacks positivos por parte dos
alunos.

4. Os frutos do trabalho
Muitas vezes é difícil mensurar os frutos que um trabalho tão amplo como este
aqui apresentado pode dar, mas nesta seção gostaria de elencar alguns desses frutos.
Talvez, os mais latentes que pude identificar.
O primeiro deles segue um viés quantitativo, porém, não menos relevante.
Completou-se, no final de 2014, três anos e meio que o curso de informática básica está
em exercício seguindo o modelo criado em 2011. Desde então, já passaram por este
curso nos Centros Profissionalizantes Dom Bosco aproximadamente cinco mil e
trezentas pessoas, entre elas adolescentes, jovens e adultos.
Este número se torna mais relevante à medida que se compreende que são
pessoas que, talvez, nunca teriam contato com um Software Livre se esses esforços não
tivessem existido. Mais do que isso, considerando que o material didático desenvolvido
não apresenta somente aspectos técnicos, mas também busca exaltar valores como
partilha, liberdade e busca do conhecimento, pilares essenciais da Cultura Hacker,
existe uma possibilidade deste trabalho e ecossistema contribuir de forma significativa
na formação humana e social desses jovens, fortalecendo o seu protagonismo e a sua
autonomia .
O título deste artigo é Software Livre e o respeito à vocação do homem em ser
mais, e isso se dá especialmente após a compreensão de que após três anos dessas ações,
alguns dos envolvidos neste processo tiveram a possibilidade de ser mais.
No final do ano passado, recebi com surpresa a notícia de que um dos jovens
formados em 2011 na cidade de Dondo estava no Brasil. O jovem aproveitou o fato de
ter um irmão morando por aqui e veio para estudar. Seu objetivo é finalizar os estudos e
retornar para Angola para desenvolver projetos semelhantes ao que fizemos.
Após alguns meses de estudo através do programa Educafro 19, ele conseguiu
passar no vestibular do Centro Universitário FEI, no curso de Ciência da Computação
com uma bolsa de 100%, e iniciou os estudos no primeiro semestre de 2015. Tive a
oportunidade de me reencontrar algumas vezes no Brasil com este jovem, que em 2011
ainda cursava o ensino médio e é extremamente prazeroso ouvir algumas frases como
“Sou um dos poucos na turma que usa Linux!” ou ainda coisas como “Estão ensinando
como funciona uma rede de computador, mas eu já sei, então tenho ajudado alguns
colegas que tem dificuldade”.
19 Mais informações através do site: www.educafro.org.br

Vivenciando o caminho que este jovem percorreu, me recordo quando em 2011
algumas pessoas questionavam a opção pela adoção de Software Livre em Angola,
dizendo que jamais aqueles jovens poderiam usufruir da possibilidade de estudar o
código fonte, afinal, mal sabiam ligar o computador. Acreditar que o ser humano pode
ser mais, como diz Paulo Freire (2005) é ter fé no homem e na sua capacidade de ir
muito além dos nossos olhos.
Uma outra jovem que pôde ser mais, mora hoje em Luanda, é atualmente a
responsável pela manutenção do site domboscoangola.org e motivada pelos momentos
de formação que tivemos juntos, decidiu finalizar a faculdade e fazer um Mestrado na
área de Ciências da Computação. Em dezembro de 2014 ela concluiu seu mestrado e
está prestes a lecionar em uma faculdade de Luanda. Em 2011, esta jovem estava
prestes a desistir de sua faculdade para poder trabalhar vendendo roupas em uma loja no
bairro São Paulo em Luanda.
Um terceiro relato que acredito demonstrar um pouco dos frutos colhidos neste
trabalho, mas também as dificuldades e espinhos, vem de um jovem que atualmente é
educador nos Centros Profissionalizantes Dom Bosco em Angola e já finalizou sua
faculdade de Engenharia da Computação. Conversando via chat com este jovem, pedi
que me enviasse se possível, um relato sobre a importância dos trabalhos que fizemos
em 2011, seu contato atual com Software Livre e as dificuldades encontradas. Segue o
relato:
Nos cursos que tivemos pude aprender muitas coisas que só ouvia falar na
universidade. Contigo fui ver de perto e aprender de facto o que é software livre, quais
as vantagens de se utilizar, como trabalhar com máquinas virtuais e ter um S.O dentro
do outro. Eu utilizo ainda o UbuntuBosco porém quis aprender mais de outras
distribuições então tenho usado bastante o Fedora.
Temos por cá muitas dificuldades ainda, especialmente porque as instituições
públicas ou privadas ainda não usam softwares livres, então os conhecimentos de
nossos alunos não são plenamente usados no mercado.
Precisamos de ajuda para fazer upgrades nos programas instalados nas
máquinas e vê se podes organizar a distância mais conferências e nos ajudar com
alguns materiais relacionados ao mundo Linux.
Este relato exemplifica de forma bastante concreta o fato de que as sementes
lançadas cumpriram com seu papel, porém, muito mais precisa ser feito a fim de que as
pessoas ao redor do mundo percebam que existe um outro caminho além da utilização
de tecnologias proprietárias que não respeitam a vocação do homem em ir além nos
seus processos de construção de conhecimento.

5. Conclusão
Diante dos relatos apresentados e a experiência de voluntariado, objeto de
reflexão deste artigo é possível, elencar algumas contribuições que o movimento do
Software Livre pode dar na promoção de um ambiente de desenvolvimento humano e
social em uma região subdesenvolvida.
Os trabalhos desenvolvidos nos três eixos apresentados não seriam possíveis

utilizando softwares proprietários ao menos que se recorresse à pirataria. O aspecto do
custo é sempre relevante em uma realidade onde as pessoas não tâm recursos
financeiros para questões básicas, mas talvez não seja o mais importante, afinal, o fato
de utilizarmos softwares livres, com suas quatro liberdades fundamentais, permitiu que
fossem possíveis customizações para atender a realidade local e assim surgiu o
UbuntuBosco. Esta experiência se beneficiou do trabalho de muitas comunidades de
desenvolvimento ao redor do mundo: Linux, Ubuntu, Squid, Inkscape, GIMP, Scribus,
Klavaro, Gcompris e outras. Considerando esses aspectos, é fato que do ponto de vista
tecnocientífico, o movimento do Software Livre tem muito a contribuir com as
ferramentas desenvolvidas por pessoas conectadas ao redor do mundo.
No que diz respeito às práticas das comunidades, contribuições também podem
ser identificadas. Durante este período de voluntariado relatado, foram muitos os
momentos em que se fez necessário a ajuda de mais pessoas na resolução de problemas
e busca de melhorias. Nestes momentos, a dinâmica das comunidades de software livre
serviram de exemplo e graças aos coletivos formados foi possível buscar as melhorias
nas redes de computadores, desenvolvimento do site domboscoangola.org e
reestruturação do curso de informática básica dos Centros Profissionalizantes Dom
Bosco.
Grande parte dos aprendizados retirados das comunidades de software livre e
adotados em Angola, foram extraídos do modelo de rede de colaboração proposto por
Aguado (2012), trabalho que estava em processo de conclusão no ano de 2011.
Os valores presentes no movimento do Software Livre e parte de uma Cultura
Hacker, conectam-se diretamente à visão de educação de Freire (2000;2005) , já que tais
valores podem de fato contribuir para que as pessoas consigam ir além das suas próprias
expectativas e seu contexto atual, mudando para melhor a si mesmo e o ambiente ao
redor. A seção quatro deste trabalho revela alguns casos em que as ações permeadas
por estes aspectos podem contribuir para que as pessoas consigam ir além de suas
visões e seu contexto.
A construção de um ambiente de desenvolvimento humano e social em uma
determinada comunidade ou contexto não é fruto de uma ação isolada, mas sim, de uma
série de aspectos que, em diálogo, podem auxiliar nessa construção. Este trabalho
buscou contribuir com este cenário. Todavia, é difícil mensurar o tamanho desta
contribuição diante de uma realidade tão complexa. Apesar disso, é possível concluir
que aspectos como liberdade, busca da autonomia, foco no desenvolvimento do
protagonismo e o trabalho colaborativo são essenciais para que este ambiente se
construa.
A experiência aqui abordada serviu de ponto de partida para que novas
iniciativas surgissem. Atualmente, faço parte do Coletivo Jovem Hacker, coordenando a
edição Capivari do Projeto, promovida como ação de extensão do Instituto Federal de
São Paulo – Campus Capivari. O projeto Jovem Hacker tem por objetivo auxiliar no
desenvolvimento de uma geração autônoma tecnologicamente e protagonista perante
sua comunidade.
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