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Declaração Prêmio de Tecnologia Social Banco do Brasil

Conheço e reconheço que a  Cooperativa de Trabalho em Tecnologias Livres - Colivre é

uma organização que tem 11 anos de existência, tendo sido fundada em abril de 2006. Desde

o seu início  acompanho a articulação de diversos dos cooperados que eram jovens ainda

vinculados  à  graduação da Universidade  Federal  da Bahia.  Ao longo de todo esse tempo

sempre  tivemos  muito  próximos  da  Colivre  acompanhando  o  seu  crescimento  e  suas

realizações.

Um desses desenvolvimentos é o  Noosfero, uma plataforma livre para desenvolvimento de

redes sociais autônomas que começou a ser desenvolvida pela cooperativa em 2007 e teve o

seu lançamento oficial em 2009. O software já foi replicado em diversas organizações em

vários estados do Brasil e em alguns países. Além disso a dinâmica colaborativa do projeto

Noosfero  possibilitou  que  o  seu  desenvolvimento  ultrapassasse  os  limites  da  Colivre  e

agregando outras organizações, empresas e universidades.

Aqui  na  UFBA temos  trabalhado  com o Noosfero  e  com a  Colivre,  implantando-o  para

diversos projetos em desenvolvimento na Universidade.

Além  disso,  temos  acompanhado  com  interesse  o  crescimento  dessa  rede  e  já  temos

informações  de  que  já  são  mais  de  8,9  mil  pessoas  ligadas  aos  grupos  de  usuários,

desenvolvedores,  ONG's  e  ativistas  pela  liberdade  do  conhecimento  na  Rede  Software

Livre.org. Acompanhamos desde o seu início a implantação da rede nacional de participação

social Participa.br, com suas diversas comunidades e, aqui na Bahia, o projeto TecCiência,

que tem a participação de mais de 900 alunos das 7ª e 8º série de escolas da rede pública de

ensino da Bahia.

Dentre os tantos outros projetos que utilizam o Noosfero, acompanhamos o Cirandas.net,  a

Rede Social  STOA da Universidade de São Paulo (USP) e a  Universidade Católica do

Salvador.

Com base nesse breve depoimento, declaro meu reconhecimento da Colivre e do Noosfero

como uma importante Tecnologia Social.
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