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Abstract. In this article, I present a characterization for the TelEduc free soft-
ware community. TelEduc is the result of research projects, developed in a Uni-
versity, supported by research founds. The community of developers is small,
centralized and staffed by undergraduate students. This article touches on im-
portant issues about free software that are results of researches projects, such
as the participation of undergraduates as the main development force, the moti-
vation of those students, questions about training, mentoring and discontinuity
of the team. The arguments presented are illustrated with the results of a survey
conducted with students who are part of the development team of TelEduc.

Resumo. Neste artigo, procuro caracterizar a comunidade do software livre
TelEduc, que é fruto de projetos de pesquisa, desenvolvido em uma universi-
dade, apoiado por órgãos de fomento (inicialmente) e pela universidade (atual-
mente). A comunidade de desenvolvedores do TelEduc é pequena, centralizada
e formada por estagiários e bolsistas, alunos de graduação de computação e
áreas afins. Este artigo toca em temas importantes dos softwares livres que são
frutos de projetos de pequisas, tais como a participação de alunos de graduação
como a principal força de desenvolvimento do código, a motivação desses
alunos, questões sobre treinamento, mentoria e descontinuidade da equipe. A
discussão apresentada é ilustrada com resultados de uma pesquisa realizada
com alunos que fazem parte da equipe de desenvolvimento do TelEduc.

1. Introdução

O termo software livre normalmente é utilizado para designar um processo de desenvolvi-
mento de software que conta com a colaboração de desenvolvedores geograficamente dis-
tribuı́dos, os quais têm em mãos a liberdade de modificar e (re)utilizar o código fonte dos
softwares sem custo.

A maioria dos softwares livres começa com um desenvolvedor ou um grupo pe-
queno, que, buscando resolver um problema particular, intelectual ou de negócio, desen-
volve um software deixando-o posteriormente disponı́vel para outras pessoas utilizarem.
Juntando-se ao idealizador ou desenvolvedor do software, os usuários e outros colabo-
radores acabam criando uma espécie de comunidade colaborativa em torno do software.
Ao dar aos usuários o acesso ao software e seu código-fonte, acaba-se incentivando vo-
luntários a evoluı́rem o mesmo [Hippel and Krogh 2003]. Esse é o caso de projetos de



software livre como Linux, Apache, Python, Perl, dentre outros. Entretanto, nem to-
dos os softwares livres possuem essa mesma natureza. Neste artigo, são abordadas ca-
racterı́sticas de softwares livres que nasceram de projetos acadêmicos. Em particular, o
software livre TelEduc será utilizado para ilustrar essa categoria de software.

Usualmente, os softwares livres acadêmicos são iniciados como projetos de
pesquisa, com recursos financeiros provenientes de agências governamentais, institutos
de pesquisa e órgãos de fomento [Torres 2010]. No portal do Centro de Competência
em Software Livre (CCSL) estão listados vários softwares livres resultantes de projetos
acadêmicos1.

Neste artigo procuro caracterizar a comunidade do software livre TelEduc2. Trata-
se do primeiro software brasileiro na área de Educação a Distância, que oferece recursos
para criação, participação e administração de cursos na Web. O TelEduc foi desenvolvido
pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) e pelo Instituto de Computação
(IC), da Unicamp, apoiado por órgãos de fomento e pela universidade.

Conforme será visto na seção 3, os desenvolvedores do TelEduc são alunos de
graduação, o que implica em algumas particularidades, as quais serão abordadas com
relação à motivação dos alunos, a existência de um treinamento com mentoria e com
relação à descontinuidade da equipe de desenvolvimento.

2. O Projeto TelEduc
O ambiente de e-learning TelEduc tem como origem o trabalho de mestrado de Cerceau
[Cerceau 1998], que resultou em um ambiente de educação a distância composto por um
conjunto de ferramentas destinadas à coordenação de um curso, à disponibilização de
material aos alunos e à comunicação entre os seus participantes [da Rocha 2002].

Em fevereiro de 2001 foi lançada a primeira versão do ambiente como software
livre. Esse fato marcou a história da educação a distância no Brasil, uma vez que até
então não havia no paı́s um software flexı́vel, robusto e de uso gratuito. A partir daı́
várias instituições públicas e privadas adotaram o TelEduc, ampliando sua comunidade
de usuários e, consequentemente, as demandas de desenvolvimento, o que levou ao
lançamento em março de 2002 da versão 3.0. A versão 3.0 foi completamente reestru-
turada e otimizada, razão pela qual o Projeto TelEduc foi premiado pela Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED) na categoria Pesquisa e Desenvolvimento
em EaD, obtendo o 1o lugar nacional. No ano seguinte, o TelEduc passou a ser usado
no Projeto Ensino Aberto da Pró-Reitoria de Graduação da UNICAMP como ambiente
computacional de apoio às disciplinas presenciais do catálogo de cursos da Universidade.
A versão 4.3, lançada em agosto de 2011, contou com um um re-design completo de sua
interface. Atualmente, a versão 5 do ambiente está em fase de análise de requisitos e
prototipação.

O TelEduc, no entanto, não foi planejado para ser um software livre. Seu desen-
volvimento foi iniciado pela necessidade de ter um ambiente de educação a distância de
fácil acesso e utilização por parte de seus usuários, e flexı́vel o bastante para se adequar
às necessidades pedagógicas dos pesquisadores do NIED. Como não foi encontrado um
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sistema que se encaixasse em todos esses critérios, o NIED optou por iniciar a construção
de seu próprio ambiente de EaD, com apoio do Instituto de Computação. No inı́cio do
projeto, não havia nenhum intuito de que o ambiente fosse instalado em outras instituições
que não o próprio NIED; e, assim, não se previa como ele poderia crescer e se dissemi-
nar. Também não se podia prever a quantidade de trabalhos acadêmicos que produziriam
novas ferramentas para o sistema, nem mesmo o interesse da comunidade externa em
colaborar com o desenvolvimento do TelEduc. Esses fatores, levaram o TelEduc a ser
um software livre com algumas caracterı́sticas particulares conforme discutido nas duas
próximas seções.

3. Caracterização da Comunidade do TelEduc
A estrutura da equipe de desenvolvimento de um software livre varia de caso em caso,
segundo alguns fatores como disponibilidade de pessoal e financiamento. No caso do
TelEduc, pelo fato do software ter nascido no meio acadêmico, bem como ser gerenciado
no âmbito de uma universidade, as pessoas diretamente responsáveis pelo seu desen-
volvimento tecnológico são bolsistas e estagiários, alunos de graduação em computação
e áreas afins, ou ainda, alunos de mestrado, doutorado e iniciação cientı́fica que proje-
tam e desenvolvem protótipos de ferramentas e novas funcionalidades para o ambiente,
sob orientação de docentes e pesquisadores. No restante desta seção, procuro caracterizar
essa comunidade.

Desenvolvedores São responsáveis pela codificação do ambiente e pela correção de
erros. São, em sua maioria, alunos de graduação de cursos como Ciência da
Computação, Engenharia de Computação e Análise de Sistemas. Em algumas
situação, alunos de áreas como Matemática e Fı́sica, interessados em aprender
mais sombre desenvolvimento de software, também se juntam ao projeto. Ao en-
trarem na equipe, os alunos normalmente pegam uma bolsa de estágio ou uma
bolsa BAS (Bolsa Auxı́lio Social). Depois de algum tempo no projeto, os desen-
volvedores com mais destaque recebem o status de committers, ganham acesso
direto ao branch master do TelEduc, e se tornam responsáveis por analisar a
contribuição de outros desenvolvedores antes de incorporar alterações ao código.
Atualmente, a equipe de desenvolvimento do TelEduc é composta por 2 estagiários
e 6 bolsistas BAS. Desses 8 alunos, 2 são committers.

Bolsistas de pesquisa São alunos que entram na equipe com o objetivo de utilizar o Tel-
Educ como base para suas pesquisas acadêmicas. Nos primeiros anos do Projeto,
muitos mestrandos e doutorandos do Instituto de Computação fizeram parte da
equipe e, frequentemente, produziam novas ferramentas e funcionalidades para
o ambiente. Atualmente, os alunos de mestrado e doutorado cederam lugar aos
alunos de Iniciação Cientı́fica, pois não há pesquisadores do TelEduc cadastrados
na pós-graduação. À medida que novos resultados de pesquisa são produzidos,
a equipe de desenvolvedores realiza alterações no sistema para incorporar esses
resultados. Em alguns casos, as novas funcionalidades não chegam a fazer parte da
versão de desenvolvimento, servindo apenas como prova de conceito da pesquisa.
Atualmente, o projeto TelEduc conta com 3 bolsistas de Iniciação Cientı́fica.

Revisores São responsáveis por realizar testes de usabilidade do ambiente, bem como
fazer documentação para usuários. Atualmente, o TelEduc conta com 1 bolsista
para realizar essa tarefa.



Coordenador do projeto É o coordenador de toda a atividade feita no projeto, seja pelos
desenvolvedores, pelos revisores ou pelos bolsistas de pesquisa (dos quais é o ori-
entador de pesquisa). Durante os primeiros anos do TelEduc, esse papel foi desem-
penhado pela Profa. Heloı́sa Vieira da Rocha, que foi a orientadora dos trabalhos
acadêmicos de deram origem ao TelEduc. Atualmente, a coordenação do projeto
TelEduc é exercida por 2 pesquisadoras do NIED, com formações e papéis distin-
tos, porém complementares. A coordenadora técnica possui uma visão macro da
organização interna do código, bem como uma visão das atividades de cada inte-
grante da equipe do projeto. A outra coordenadora orienta questões de usabilidade
e funcionalidades das ferramentas, direcionadas para aplicações em situações de
uso real do ambiente para formação presencial, semi-presencial e a distância.

A composição da equipe está em constante mutação, com exceção da coordenação
de projeto. Isso se deve basicamente aos finais de estágio, de bolsa ou de curso, que
determinam a saı́da de um membro da equipe. No caso da saı́da de um desenvolvedor
bolsista ou estagiário, a vaga aberta é preenchida por outro, desde que haja disponibilidade
financeira para isso.

Com relação à comunidade de usuários, embora a comunidade TelEduc conte com
um bom número de usuários interessados na manutenção e aperfeiçoamento do software,
poucos têm perfil para colaborar em termos de código propriamente dito. Os usuários
finais do TelEduc não são técnicos (não programam), diferente dos usuários do Linux ou
do Python. Podemos dividir a comunidade de usuários nas seguintes categorias:

Repórteres de erro São usuários finais do ambiente que encontram erros e entram em
contato com a equipe de desenvolvimento para relatá-los. No caso especı́fico do
TelEduc, o suporte ao usuário é feito por e-mail e telefone. Portanto, ao encontrar
erros, os usuários recorrem a esses meios de comunicação. Os usuários são incen-
tivados a detalhar os erros com informações como: identificação do usuário, curso
que está acessando, qual é a ferramenta, qual é a URL do servidor onde o curso
está hospedado e o print screen da tela onde aconteceu o erro.

Usuários administradores Como o TelEduc é um sistema de EaD, com um servidor
onde os cursos ficam armazenados, existe um perfil de usuário que instala servi-
dores e os gerencia. Eles normalmente não conhecem o código-fonte, mas pre-
cisam ter conhecimento técnico para instalar e gerenciar o servidor. São também
chamados de administradores de sistema, e são responsáveis pela atualização do
TelEduc com a aplicação de patches. Normalmente relatam problemas e dúvidas
relacionados à instalação e às atualizações do sistema, bem como às funções de
administração interna do ambiente (configurações, criação, importação de cursos,
entre outros). Essas pessoas também repassam problemas detectados por usuários
finais.

Usuários finais São pessoas que utilizam diretamente o software via Web (como profes-
sores e alunos). Muitas vezes entram em contato com a equipe de desenvolvi-
mento ou com o administrador do sistema para apresentar sugestões, dúvidas e
reclamações diversas relacionadas ao funcionamento do ambiente ou de uma fer-
ramenta especı́fica. Esses usuários são potenciais repórteres de erros.



4. Alunos de graduação como developers
Como pode ser observado na seção anterior, a força de trabalho do Projeto TelEduc é
formada por alunos de graduação. Essa caracterı́stica introduz ao projeto uma série de
particularidades que procuro discutir nesta seção, tais como motivação dos alunos, de-
scontinuidade da equipe, necessidade de treinamento e mentoria. A discussão apresen-
tada nesta seção é ilustrada com resultados de uma pesquisa realizada com 10 alunos que
fazem parte da equipe do TelEduc atualmente, sendo 2 alunos de iniciação cientı́fica e
8 desenvolvedores (6 bolsistas BAS e 2 estagiários). Por meio de um questionário, os
alunos deram sua opinião a respeito dos temas destacados nas subseções a seguir.

4.1. Motivação dos alunos
De acordo com DeKoenigsberg (2008), cada vez mais, estudantes estão procurando opor-
tunidades de participar diretamente em projetos de código aberto. Alguns alunos estão à
procura de experiência; alguns procuram satisfação pessoal; alguns querem melhorar suas
chances no mercado.

A pesquisa apresentada neste trabalho mostra que, no caso do TelEduc, a
motivação dos estudantes está fortemente relacionada ao ganho de experiência, o que
vai contra a motivação em comunidades de software livre já consolidadas. Ducheneaut
(2005) cita o caso do Python para argumentar que comunidades de software livre conso-
lidadas não são para iniciantes aprenderem sobre ciência da computação, pois presume-
se que eles já possuem esse conhecimento. A participação é mais uma demonstração
de o valor como desenvolvedor e um modo de aprender a mecânica do desenvolvi-
mento de software distribuı́do do que uma oportunidade de adquirir conhecimento formal
[Ducheneaut 2005].

No caso do TelEduc, há um motivo principal que levou os alunos a entraram no
projeto, pois os bolsitas BAS e de iniciação cientı́fica tinham outros projetos que pode-
riam ter escolhido. 40% disse que esse motivo foi a necessidade de ter uma bolsa, 70%
porque achou o projeto interessante, 40% porque queria participar de um projeto de soft-
ware livre, outros 40% disseram querer participar de um projeto de desenvolvimento, não
necessariamente de software livre. Todos os alunos de iniciação cientı́fica responderam
que entraram no projeto porque queriam desenvolver uma pesquisa, o que já era de se es-
perar. Pelas respostas, podemos notar que quase a metade dos alunos não fez sua escolha
considerando o fato do TelEduc ser um projeto de software livre – o que mais pesou foi
terem achado o projeto interessante.

Foi perguntado ainda sobre o que os motiva no TelEduc. As respostas estão suma-
rizadas no gráfico na Figura 1. Podemos perceber que 80% dos alunos responderam que
querem ou querem muito contribuir para uma comunidade de software livre. Entretanto,
a maior motivação para eles é melhorar conhecimentos no sentido de ganhar experiência
– todos assinalaram esse item. Também sinalizaram o desejo de melhorar as chances no
mercado de trabalho (90% quer ou quer muito).

Ainda sobre a questão da motivação, havia uma pergunta aberta sobre a im-
portância de participar do projeto TelEduc. As respostas variaram entre satisfação pessoal,
vontade de contribuir com software livre e vontade de melhorar conhecimento e ganhar
experiência. Mais uma vez, o ganho de experiência se mostrou o motivo mais importante.
Descrevo algumas respostas a seguir.



Figure 1. Motivação dos alunos de graduação no projeto TelEduc

Satisfação pessoal:

“gosto do projeto e da equipe”.

“...estou tendo contato direto com o desenvolvimento de um software estritamente
ligado ao ensino, coisa que muito me interessa”.

Contribuir com software livre:

“nunca participei como colaborador de um software livre, e busco com esse pro-
jeto esse background”.

“é um software livre que pode vir a ser importante na educação”.

Adquirir conhecimento e experiência:

“é uma forma que eu encontrei de aprender melhor sobre desenvolvimento web
que era uma coisa que eu já estava começando a procurar e aprender...”.

“estou desenvolvendo várias habilidades essenciais para ser um bom profissional
da área de TI, como trabalho em equipe, importância da organização de documentação
do projeto, trabalhar com metas e prazos e aprender as novas tecnologias de desenvolvi-
mento Web”.

4.2. A questão do treinamento

Quando olhamos para projetos de software livre de sucesso, com muitos voluntários, uma
pergunta natural que surge é: Como eles aprendem a participar no desenvolvimento de
código aberto? De acordo com DeKoenigsberg (2008), a maioria deles aprende fazendo.
Os melhores programadores dessas comunidades são o resultado de um conjunto de fil-
tros. Um percentual de usuários pode encontrar um bug; uma porcentagem menor pode
sugerir uma correção. Uma porcentagem menor ainda pode aprender como empacotar
essa correção em um patch. Uma porcentagem ainda menor pode aprender o controle de
revisão, construir processos e outros e, finalmente, tornar-se parte da equipe de desen-
volvedores do núcleo [DeKoenigsberg 2008].

Conseguir contribuir com um projeto de software livre pode ser um processo um
tanto hostil para estudantes de graduação, pois muitos deles ainda não têm conhecimentos
sólidos ou experiência. De acordo com Steinmacher e Gerosa (2015), fazer parte de um



projeto de software livre é um processo complexo composto por fases diferentes e de
forças que empurram os novatos para fora do projeto. Os autores fizeram uma pesquisa
sobre as muitas barreiras que os novatos enfrentam até conseguirem fazer sua primeira
contribuição para um projeto de software livre. De acordo com eles, um grande desafio
para projetos de software livre é oferecer formas de apoiar os novatos até fazerem sua
primeira contribuição. Eles apresentam um conjunto de orientações para as comunidades
que desejam apoiar e promover a participação dos novatos. Na lista de orientações, estão
tópicos como: fazer os novatos se sentirem parte da equipe, criar canais de comunicação,
mostrar o caminho (o caminho mais fácil), criar tutoriais, documentar os processos e
práticas, entre outros [Steinmacher and Gerosa 2015].

No projeto TelEduc, acreditamos que uma fase de treinamento pode melhorar a
interação e cooperação entre os desenvolvedores, também pode contribuir para engajar
novos desenvolvedores, para atrair os alunos e para minimizar o tempo gasto por eles
para se tornarem desenvolvedores do projeto.

As respostas sobre o treinamento são referentes a 5 estudantes, pois os alunos de
iniciação cientı́fica e os que entraram no projeto neste mês não realizaram o treinamento.

Apenas um aluno disse que o treinamento não fez diferença, pois quando ele en-
trou no projeto o treinamento ainda não estava pronto e não foi oferecido – esse aluno
estudou praticamente sozinho e atualmente é o mentor dos novatos. Outro aluno disse
que acha o treinamento importante, mas que devia ter outro formato. Os demais alunos
concordam que a fase de treinamento foi importante, apesar de um desses achar que “é na
prática é que se fixa o que foi aprendido (no treinamento)”.

Considerando as respostas dadas pelo alunos ao questionário, são poucas as
evidências de que o treinamento esteja sendo eficaz no TelEduc. Apesar disso, vale a
pena investir nessa fase porque muitos alunos chegam ao projeto sem background. Como
sugere um dos alunos que participou do treinamento recentemente, vale a pena revisá-lo
e dar um formato mais dinâmico. Também seria interessante considerar guidelines como
os descritos por Steinmacher e Gerosa (2015) para melhorar o apoio aos novatos.

4.3. A questão da mentoria

Fagerholm e colegas (2013, 2014) indicam que a tutoria ou mentoria é um importante fa-
tor para integração em projetos de software livre, promovendo a coesão dentro de equipes
distribuı́das e mantendo um ritmo adequado. O papel do mentor é oferecer treino prático
para os futuros desenvolvedores, para que eles possam ter as habilidades técnicas básicas
necessárias para participar. Os autores sugerem um conjunto de práticas para mentores,
por exemplo, realização de reuniões diárias, estar disponı́vel via e-mail ou chat diaria-
mente e definir uma meta após um perı́odo de familiarização. Eles também sugerem que
mentores devem continuar a apoiar as equipes durante o restante do projeto, por exemplo,
participando em discussões online, fóruns e listas de discussão, realizando ou participando
de reuniões através de videoconferência e chat, ajudando os desenvolvedores a encontrar
e a compreender as tarefas, rever as contribuições de código e dar feedback, bem como
ajudar a coordenar o trabalho através de sistemas de acompanhamento de problemas (is-
sue tracking) [Fagerholm et al. 2013, Fagerholm et al. 2014]. Como pode ser observado,
são muitas as tarefas que podem ser atribuı́das aos mentores. Por isso, a mentoria pode
também resultar em ineficácia devido à diminuição da produtividade dos desenvolvedores



experientes que desempenham essa função [Fagerholm et al. 2014].

Em projetos de software livre mais consolidados, constantemente os lı́deres de
projeto adotam uma atitude um pouco distante, para que fique claro que não estão
dispostos a “segurar a mão” de novatos e perder uma quantidade excessiva de tempo
introduzindo-os às sutilezas do desenvolvimento de software. De acordo com Duche-
neaut (2005), uma certa seleção é necessária para permitir que os membros do núcleo se
concentrem em suas tarefas [Ducheneaut 2005].

O mentor do projeto TelEduc disse que não se incomoda em fazer mentoria, mas
que ela atrapalha suas atividades. Ele disse ainda que o ideal é que o aluno estude sobre o
assunto e tente fazer sozinho antes de procurar a mentoria.

Oito alunos deram respostas a respeito do que pensam sobre a mentoria no Projeto
TelEduc. 87,5% acham a mentoria importante, mas apenas em alguns momentos. 37,50%
acham fundamental ter ajuda da equipe sempre. 25% acham chato incomodar outras pes-
soas com dúvidas e 50% dizem gostar de se virar sozinho. Transcrevo algumas respostas
a seguir:

“É interessante/importante saber se virar sozinho, mas no começo é difı́cil por
falta de experiencia e conhecimento técnico. A mentoria esta sendo fundamental para
dar esse suporte, ao ponto que chegarei a me virar sozinho e possivelmente auxiliar os
próximos novos integrantes”.

“É importante deixar o novato tentar se virar sozinho mas deixando claro que se
precisar de ajuda tem alguém para ajudar”.

“Gosto de poder tirar dúvidas com outras pessoas quando não consigo resolver
rápido um problema”.

4.4. A questão da descontinuidade da equipe

Uma questão importante aqui é como garantir a continuidade de um projeto que tem como
caracterı́stica a contı́nua troca e bolsistas. Conforme mencionado na seção 3, a equipe está
em constante mutação, é preciso lidar com os finais de estágio, de bolsa ou de curso, o
que determina a saı́da de um membro da equipe. Cada vez que isso acontece, a equipe se
depara com o problema de como preparar um novo bolsista para trabalhar com o código.
Existe um tempo até que o novato esteja apto a contribuir efetivamente com o projeto – e
nessa hora o treinamento e a mentoria são importantes.

Na opinião da equipe do TelEduc, a mentoria facilita a continuidade do projeto
“porque o conhecimento e experiências vão sendo transmitidos de um para o outro – uma
boa documentação também ajudaria muito (o que não existe atualmente)”. “Acompanhar
a linha de raciocı́nio (do código) sem ter alguém já por dentro do que está acontecendo
é difı́cil”.

Apesar da existência do treinamento e da mentoria, a questão da grande rotativi-
dade será sempre um problema no TelEduc porque cursos e bolsas, naturalmente, acabam.
O ideal seria continuar contanto com a colaboração dos alunos que se tornaram experi-
entes depois do término da bolsa. No questionário, havia uma pergunta especificamente
sobre isso, se o aluno gostaria de continuar a contribuir com o TelEduc depois que sua
bolsa acabar. Todos responderam que sim, apenas um disse achar difı́cil isso acontecer.



Apesar do desejo de continuar no projeto como voluntários, outros bolsistas que já se
foram mostram que essa contribuição pós-bolsa é algo raro, não por falta de vontade dos
ex-bolsistas, mas porque se envolvem em outras atividades com outras prioridades – disci-
plinas de graduação aliadas ao desejo de se formar, outros estágios e mercado de trabalho.
Transcrevo aqui quatro respostas para ilustrar esse desejo dos bolsistas contrastado com o
fato deles não saberem como será sua disponibilidade pós-bolsa.

“Sim, mas a minha dedicação vai ser ditada por minha disponibilidade. Tenho
intenção de continuar nos próximos anos no projeto TelEduc enquanto possuir a bolsa,
porque estou gostando do que vi até agora e ainda tenho muitas coisas que posso apren-
der com a equipe. Após isso, quero descobrir com que área da computação eu terei
mais afinidade e depois começar a trabalhar em empresas, mas ficaria feliz em contribuir
quando possı́vel.”

“Dificilmente, não creio que seja algo que eu consiga fazer depois”.

“Sim, pois acho o projeto muito interessante e ficaria lisonjeado em participar”

“Sim. Pois acredito que vou estar colaborando com o desenvolvimento de uma
ferramenta opensource para a educação.”

5. Conclusão

Neste artigo procuro descrever algumas caracterı́sticas da comunidade do software livre
TelEduc, que é resultado de pesquisas acadêmicas e está sediado em uma universidade. A
equipe de desenvolvedores do TelEduc é pequena, centralizada e formada por estagiários
e bolsistas SAE, alunos de graduação de computação e áreas afins. Ao longo desses
vários anos de vida do Projeto tivemos a oportunidade de desenvolver o primeiro ambiente
de ensino-aprendizagem para a Internet no Brasil e de formar dezenas de profissionais
capacitados para atuar na área de desenvolvimento de Tecnologia para a Educação.

Apesar de não ter realizado pesquisas com outras comunidades de softwares livres
acadêmicos, acredito que este artigo toca em temas importantes dos softwares livres
que são frutos de projetos de pequisas no geral, tais como a participação de alunos de
graduação como a principal força de desenvolvimento do código, a motivação desses
alunos, questões sobre treinamento, mentoria e descontinuidade da equipe. A discussão
e a pesquisa apresentadas neste artigo são resultados de uma investigação inicial, que
certamente merece ser estudada com mais profundidade.

Agradecimento

Agradeço aos bolsistas do Projeto TelEduc, que responderam ao questionário
desta pequisa, e que conduzem seu trabalho no Projeto com tanta seriedade.

References

Cerceau, A. D. (1998). Formação a distancia de recursos humanos para informática
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