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1. A Colivre 

A Colivre - Cooperativa em Tecnologias 

Livres é uma cooperativa formada em 

abril de 2006, na cidade de Salvador, 

Bahia, com o objetivo de contribuir para 

difusão e desenvolvimento de tecnologias 

livres por meio de soluções para internet 

que promovam liberdade, independência, 

segurança e autonomia a clientes e 

usuários/usuárias. 

 

Equipe em 2010

 

A Colivre mantém um forte relacionamento com a comunidade de Software Livre e com o 

movimento de Economia Solidária. Entre os ideais defendidos pela cooperativa está a 

liberdade da informação, a autogestão, a colaboração e o comércio justo e solidário. 

Desde o seu surgimento, a Colivre tem apoiado e contribuído com diversos projetos e 

eventos que dialogam com princípios da comunicação livre. Para citar alguns exemplos: 

 

Fórum Internacional Software Livre 

(FISL): Um dos principais eventos de 

tecnologias livres do mundo, o FISL 

sempre conta com a presença de 

integrantes da Colivre como palestrantes 

e mediadores/as de painéis, palestras e 

oficinas, além de estandes próprios com 

atividades como encontros comunitários. 

Além disso, a Colivre desenvolve a rede 

social do Projeto Software Livre Brasil e 

os sites das diversas edições do evento.  

 

Participação da Colivre no FISL 2014

 

Rituais de iniciação em Software Livre: Oficinas realizadas em parceria com diversas 

organizações, desde a fundação da Colivre em 2006, com o objetivo de 

difundir o uso e a apropriação de tecnologias livres para a sociedade em geral. 



As atividades são gratuitas e abertas ao 

público. Na foto ao lado, Ritual de 

Iniciação promovido na sede da Colivre 

em julho de 2014, em parceria com a 

Incubadora Tecnológica de Economia 

Solidária e Gestão de Desenvolvimento 

Territorial da UFBA (ITES/UFBA).  

 

Rails Girls Salvador: Workshop mundial que chega a sua terceira edição na capital 

baiana em 2015, voltado para propiciar uma primeira experiência em programação para 

mulheres e aproximá-la da tecnologia. A Colivre foi co-organizadora da primeira edição do 

evento em Salvador e apoiadora das edições 2014 e 2015, a ser realizada no final deste 

ano (http://railsgirls.com/salvador).  

 

Participação em diversos eventos:  

 

 Congresso Brasileiro de Software: 

Teoria e Prática – CBSoft 

(http://cbsoft.org/cbsoft); 

 Fórum da Internet no Brasil 

(http://forumdainternet.cgi.br); 

 Flossie: Women & Software Libre 

(Inglaterra) (www.flossie.org); 

 Coopera/ Red del Sur 

(http://coopera.coop.uy); 

 Encontro Nacional de Produtoras 

Culturais Colaborativas 

(www.produtoracolaborativa.com.br);  

 I Fórum Baiano de Negócios 

Socioambientais 

(http://forum.negociosocioambiental.com) 

 Entre outros. 

 

 

 

 

 

Palestra no CBSoft 2013 
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A Colivre é criadora do projeto Noosfero, 

plataforma web livre para redes sociais 

lançada em 2009. Com o projeto 

“Noosfero: a plataforma livre de redes 

sociais, educacionais, de economia 

solidária e cidadania”, a Colivre foi 

vencedora da 9ª edição do Prêmio 

Cooperativa do Ano, promovido pelo 

Sistema OCB/Sescoop, na categoria 

Inovação e Tecnologia.  

 

Colivre recebe troféu de 1º lugar

 

 

Sites de referência 

Site da Colivre: www.colivre.coop.br 

Blog da Colivre: http://softwarelivre.org/colivre 

 

2. O Noosfero 

 

 

 

O Noosfero é uma plataforma web livre que possibilita a criação de redes sociais, 

educacionais, de economia solidária e cidadania, desenvolvida pela Colivre – Cooperativa 

de Tecnologias Livres e lançada em 2009. Enquanto software de mídia livre, o Noosfero 

reúne funcionalidades de múltiplos blogs, sites, discussões temáticas, sistema de gestão 

de conteúdos multimídia, comércio eletrônico, entre outros recursos que permitem a 

produção e compartilhamento de conteúdos.  

 

O Noosfero nasce como um projeto de software livre para viabilizar, do ponto de vista 

tecnológico, a criação de redes de mídias livres que promovam autonomia e 

independência comunicacional na internet para organizações, movimentos sociais, 

instituições voltadas para educação, territórios, entre outros. Assim, o Noosfero permite 

http://www.colivre.coop.br/
http://softwarelivre.org/colivre


que coletivos, organizações e atores sociais assumam a posição de provedores 

autônomos de conteúdos na internet, deixando de ser apenas usuários de serviços 

proprietários.  

 

Por estas características, o Noosfero foi adotado por diversos projetos brasileiros, como a 

Rede Software Livre Brasil (http://softwarelivre.org), a Rede Escambo 

(http://escambo.org.br), o Blogoosfero (http://blogoosfero.cc), Cirandas.net 

(http://cirandas.net/), Nética/Safernet no Brasil (http://new.netica.org.br), rede educacional 

Colabore (http://colabore.vc) e o projeto de Gestão e Salvaguarda de Terreiros 

(http://terreiros.vc), entre outros. Também é utilizado por iniciativas de países como 

Alemanha, Suíça e Japão, onde foi escolhido como plataforma por uma rede japonesa 

chamada World Museum Project. 

 

 

Sites de referência 

Site oficial do Noosfero: http://noosfero.org  

Blog do Noosfero: http://softwarelivre.org/noosfero  

Sumário de Estatísticas de Contribuição do Projeto Noosfero: 

https://www.openhub.net/p/noosfero/commits/summary 

 

 

3. Anexos: trabalhos acadêmicos, notícias e material audiovisual 

Trabalhos acadêmicos 

Curso REA: a construção de um curso aberto apoiado por software livre de mídias 

sociais 

AMIEL, Tel; PRETTO, Nelson L.; INUZUKA, Marcelo A.; LIMA, Priscila da S. Neves. 

Curso REA: a construção de um curso aberto apoiado por software livre de mídias sociais. 

In: Anais do II Encontro Regional de Informática de Goiás, 21 e 22 de novembro de 2014, 

Goiânia (GO). Org. Hugo A. D. do Nascimento [et al.]. Goiânia: Gráfica UFG, 2014. 

Disponível em: http://erigo2014.aslgo.org.br/wp- 

content/uploads/2014/11/AnaisIIERIGO2014.pdf (p.27-40). 
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Evoluindo uma plataforma de rede de colaboração social para um ambiente de 

aprendizagem virtual 

DE ALMEIDA SANTOS, Hebert Douglas. Evoluindo uma plataforma de rede de 

colaboração social para um ambiente de aprendizagem virtual. Universidade de Brasília – 

UnB/Faculdade UnB Gama – FGA - Engenharia de Software. Brasília, 2015. Disponível 

em: http://fga.unb.br/articles/0001/0306/TCC1_HebertDouglas.pdf. 

 

Projeto Educandow: experimentando uso de rede social como apoio ao ensino 

fundamental 

SANTOS, Débora Abdalla; SCHWARZELMÜLLER, Anna F.; LIMA, Amaleide. Projeto 

Educandow: experimentando uso de rede social como apoio ao ensino fundamental. In: 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 2012. Disponível em: 

http://ceie-sbc.tempsite.ws/pub/index.php/sbie/article/view/1761/1522.  

 

Rede de colaboração social para universidades brasileiras: um estudo de caso de 

implantação e desenvolvimento distribuído de uma plataforma livre na Universidade 

de Brasília 

BUCHER, Daniel Costa. Rede de colaboração social para universidades brasileiras: um 

estudo de caso de implantação e desenvolvimento distribuído de uma plataforma livre na 

Universidade de Brasília. 2014. Disponível em: http://bdm.unb.br/handle/10483/7006. 

 

Redes sociais federadas prometem mais autonomia 

SCHMIDT, Sarah Costa. Redes sociais federadas prometem mais autonomia. Ciência e 

Cultura [online]. 2013, vol.65, n.4, pp. 12-13. ISSN 2317-6660. Disponível em: 

http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v65n4/v65n4a06.pdf.  

 

TecCiência: uma Rede Social para Educação Básica 

http://fga.unb.br/articles/0001/0306/TCC1_HebertDouglas.pdf
http://ceie-sbc.tempsite.ws/pub/index.php/sbie/article/view/1761/1522
http://bdm.unb.br/handle/10483/7006
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v65n4/v65n4a06.pdf


LIMA, Amaleide; SCHWARZELMULLER, Anna F.; ABDALLA, Débora. TecCiencia: uma 

Rede Social para Educação Básica. Revista de Informática Aplicada, v. 10, n. 1, 2014. 

Disponível em: http://www.ria.net.br/index.php/ria/article/view/113/109.  

 

Notícias 

Revista MundoCoop, “Livre: Na Colivre, adjetivo é substantivo” 

Edição nº 63, p.54-57 (http://momentocooperar.com.br/9-premio-cooperativa-do-ano) 

 

http://www.ria.net.br/index.php/ria/article/view/113/109
http://momentocooperar.com.br/9-premio-cooperativa-do-ano
https://www.magtab.com/leitor/819/edicao/13291
https://www.magtab.com/leitor/819/edicao/13291
https://www.magtab.com/leitor/819/edicao/13291


Especial Saber Cooperar – A Revista do Cooperativismo 

(http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/sescoop_edicao_espe

cial_nov_2104_web.pdf) 

 

 

Cooperativa baiana fica com o troféu de 1º lugar do Prêmio Cooperativa do Ano 

2014: http://www.bahiacooperativo.coop.br/noticias/cooperativa-baiana-fica-com-o-trofeu-

de-1o-lugar-do-premio-cooperativa-do-ano-2014 

Colivre é premiada pelo Projeto Noosfero, utilizado pela USP no Stoa: 

http://ccsl.ime.usp.br/pt-br/news/15/01/09/colivre-e-premiada-pelo-projeto-noosfero-

utilizado-pela-usp-no-stoa 

Noosfero: conheça as vantagens das redes sociais com software livre: 

http://blogeventos.serpro.gov.br/post/2843066193/noosfero-conhe%C3%A7a-as-

vantagens-das-redes-sociais 

Projeto da Colivre promove criação de sites para EES e formação no Cirandas.net: 

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8533&Itemid=62 

Noosfero – Crie sua própria rede social: 

http://www.garotascpbr.com.br/2012/04/noosfero/ 

Colivre é vencedora do 9º Prêmio Cooperativa do Ano na categoria Inovação e 

Tecnologia: http://juventude.gov.br/noosfero/blog/colivre-e-vencedora-do-9o-premio-

cooperativa-do-ano-na-categoria-inovacao-e-tecnologia#.VdG9a7Ul_6g 
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OCB divulga vencedores do Prêmio Cooperativa do Ano: 

http://revistagloborural.globo.com/Informe-OCB/noticia/2014/11/ocb-divulga-vencedores-

do-premio-cooperativa-do-ano.html 

Colivre participa de mais uma edição do Fórum Internacional de Software Livre: 

http://juventude.gov.br/noosfero/blog/colivre-participa-de-mais-uma-edicao-do-forum-

internacional-de-software-livre#.VdGya7Ul_6g 

Colivre é vencedora do 9º Prêmio Cooperativa do Ano na categoria Inovação e 

Tecnologia: http://blogoosfero.cc/ajuda/atualizacoes/colivre-e-vencedora-do-9o-premio-

cooperativa-do-ano-na-categoria-inovacao-e-tecnologia 

No software livre, uma forma de lucro: Encontro de desenvolvedores e entusiastas 

dos programas de ‘código aberto’ abre espaço para novas empresas: 

http://blogs.estadao.com.br/link/no-software-livre-uma-forma-de-lucro/ 

Falta mão de obra para startups: Ativistas defendem o ensino de programação nas 

escolas para reduzir déficit de profissionais e estimular inovação: 

http://blogs.estadao.com.br/link/escassez-de-mao-de-obra-atrapalha-o-setor 

Rede Social baseada em Noosfero é premiada no Japão: 

http://www.revista.espiritolivre.org/rede-social-baseada-em-noosfero-e-premiada-no-japao 

Colivre e Noosfero no Programa Tudo Mais da TVCOM de Porto Alegre: 

http://softwarelivre.org/colivre/blog/colivre-e-noosfero-no-programa-tudo-mais-da-tvcom-

de-porto-alegre 

Plataforma Bahia1798 é apresentada no V Fórum de Internet no Brasil: 

http://correionago.com.br/portal/plataforma-bahia1798-e-apresentada-no-v-forum-de-

internet-no-brasil 

Fisl11: ferramenta permite criar rede social personalizada: 

http://tecnologia.terra.com.br/fisl11-ferramenta-permite-criar-rede-social-

personalizada,1a0850d94b2ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

Revista do SERPRO - Uma Plataforma Livre para aproximar pessoas: 

http://gps.serpro.gov.br/pub/serpro/index.jsp?ipg=1942 
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Material audiovisual: 

Teaser do Noosfero exibido durante a cerimônia de entrega de troféus aos vencedores 

do 9º Prêmio Cooperativa do Ano, no qual a Colivre foi vencedora na categoria "Inovação 

e Tecnologia" (https://youtu.be/tHJblnBnBg4): 

 

 

Cirandas.Net: Rede Social e Econômica da Economia Solidária construída com o 

software livre Noosfero (http://www.iteia.org.br/videos/video-institucional-da-plataforma-

cirandasnet): 

 

 

Palestra de Vicente Aguiar, sócio-fundador da Colivre, no Congresso Internacional 

Software Livre e Governo Eletrônico (Consegi 2008) 

(https://www.youtube.com/watch?v=v5TCOT7k-wI): 

https://youtu.be/tHJblnBnBg4
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Debate promovido pela TV SERPRO no Congresso Internacional Software Livre e 

Governo Eletrônico (Consegi 2013), com participação de Vicente Aguiar, sócio-

fundador da Colivre (https://www.youtube.com/watch?v=2WCoZ8eSK9k): 

 

 

Evento de relançamento da Rede Social de Colaboração da USP, parte do Projeto 

Stoa, com entrevistas com Prof. Fabion Kon (IME/CCSL/USP), Prof. Ewout ter Haar 

(IF/USP), Vicente Aguiar (Colivre) e Paulo Meirelles (líder do projeto) 

(https://www.youtube.com/watch?v=SOpcl1ekSxk): 
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