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dessa sociedade é o sentimento. Para o 
desenvolvimento de software: pessoas. E 
para o desenvolvimento de frutos é a união.

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a construção e pontos de 
confluência da relação entre tecnologias livres e territórios quilombolas no 
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A presente pesquisa tem por objetivo analisar a construção e pontos de 
confluência da relação entre tecnologias livres e territórios quilombolas no 
Brasil. Para tanto, inicia-se o estudo com a investigação destes agrupamentos 
junto ao processo de formação social brasileiro, com foco na desconstrução 
da noção idealizada de “quilombo” e seu redimensionamento na dialética 
da linguagem visual a patir da contrução de espaços com experiências 
protaganizadas por diferentes culturas. 

A tradição pode ser expressada por meio de diversas ferramentas e nessa 
pesquisa ela se faz através da Cultura Digital, dentro do conceito de 
mútiplas comunicações e reconfigurações de sistemas a partir de outros, 
com objetivo de interconectar redes de comunidades quilombolas rurais, 
urbanas e tradicionais. 

Inaugura-se, a partir daí, um campo de concordâncias políticas para atri-
buição de sentido na relação entre um modelo que propõe autonomia, 
neutralidade e compartilhamento de informações a  espações de luta pela 
liberdade, construção de espaços que mostrem a importênaica dos saberes 
que não são tirados de seu ambiente e comercializados com propagandas 
sobre sua “exoticidade” e  valorização do coletivo, prezando a opção de 
existir mesmo que não esteja inserido em determinadas redes.

Existem grandes esforços  para o desenvolvimento de redes federadas, que 
proporcionem a liberdade de usuários trocar conteúdo a partir da rede que 
escolheram a partir do definição de liberdade, e não da imposição de só 
estar em uma rede de você estar conectado a outras.

RESUMO
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Infelizmente os interesses comerciais e proprietários incentivam e promovem 
a utilização de ferramentas que aprisionam o usuário em prol dos interesses 
proprietários.

Partindo desse cenário, a pesquisa apresenta o estudo do desenvolvimento 
da interface gráfica de um aplicativo chamado Baobaxia, que propõe 
a construção de uma nova rede, que interconecte espaços quilombolas 
e proporcione a troca de conteúdo de maneira simples e neutra, sem 
requisições de passagens por outras redes e prezando pelo troca de saberes 
entre as comunidades.

Palavras-chave: comunidades quilombolas; interface gráfica; software 
livre; cultura; redes federadas.
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Analisar a relação entre as comunidades remanescentes de quilombos e 
tecnologias livres é, antes de tudo, compreender a trajetória desses espaços 
e a importância da conexão com ferramentas que prezem pela liberdade 
e troca de conhecimento. Para entender mais sobre o crescimento de 
tecnologias livres no Brasil, é necessário passar pelo movimento de cultura 
digital brasileira, em suas plurais manifestações  e também desvendar 
certos mecanismos de atuação dessas comunidades que sustentam o 
decorrer desse processo, como uma luta pela liberdade em um espaço de 
eterna subjetivações: o digital.

É preciso compreender, todavia, que o terreiro do digital representa não o 
fim, mas o início de um espaço de disputas que se desenvolvem no plano 
intelectual e de propriedade, primordialmente nos conflitos de relação com 
neutralidade e opções pessoais, enfrentados cotidianamente por todos. 
Este embate, portanto, concerne não apenas a satisfação dos direitos 
imediatamente reivindicados, mas ao confronto desses modos de vida e 
de produção do espaço frente aos pilares construídos para garantia do 
atual modelo de sociedade digital, quais sejam as redes e espaços de troca 
destinados à satisfação de interesses exclusivamente mercadológicos.

Espaços de troca de saberes, de acionamento de dispositivos relacionados 

 INTRODUÇÃO
À PESQUISA
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a afeto e potencialização de produção se tornaram uma fonte de dados 
para as empresas com modelos restritivos e centralizados, assim é mais 
fácil controlar os usuários e saber o necessário para obter os dados que 
necessitam.

Por um lado tal antagonismo é o motor desta pesquisa, que propõe a aná-
lise das demandas tecnológicas das comunidades quilombolas, por meio 
da perspectiva de micropolítica de suas relações com tecnologias livres. 
A percepção da importância da atenção às estratégias do desejo de luta 
por território pode perpassar o campo físico e o campo subjetivo, como 
se propõe nessa pesquisa, afinal as mutações da sensibilidade coletiva 
institucionalizadas, ou não, constroem passagens com múltiplas entradas 
e múltiplas saídas.

O jeito dos modos de vida experimentados pelas comunidades quilombolas 
nos permite vislumbrar a existência de relações coletivas de pertencimento 
entre os homens e o território que ocupam, assim como a maneira de 
desenvolvimento em comunidades de software livre nos permite participar 
de construções coletivas abertas e emergentes atemporariamente, as quais 
extrapolam as leis e rótulos jurídicos existentes, provando ser possível o 
desenvolvimento de um modelo diferente da proposta do capitalismo de 
produção do espaço em propriedade privada e institucionalizada.

É possível ir além, e perceber que esses modos de vida também possibilitam 
construções de outras ordens relacionadas a ferramentas de transcendência 
existentes há séculos, como o Baobá, que é uma árvore sagrada trazida 

INTERAÇÃO
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por sacerdotes africanos para o Brasil e representa a preservação e pode 
ser uma grande referência para processos de documentação, troca de 
conteúdo e afeto dentro de comunidades com diferentes trajetórias.  

No capítulo 4 é apresentada uma maneira de ponte entre a magia do 
baobá e as relações de troca de saberes de uma comunidade, por redes 
que desafiam a questão da gravidade e o estabelecimento de gestão 
de conteúdo proposto por ferramentas relacionadas a adequações 
contraditórias de dialogo, pois são pautadas por questões comerciais e 
enxergam as redes que constroem como espaços centralizados em que o 
usuário só existe em outras redes a partir da existência em uma principal, 
ou seja, ele precisa se conectar a ela para se fazer presente.

Essa maneira outra se chama Baobaxia, desenvolvida em Software Livre, 
na Casa de Cultura Tainã, que é um Quilombo Urbano fundada em 
1989. Baobáxia é uma solução baseada no conceito de descentralização 
de controle do fluxo de informação. Se dá a partir da integração de 
comunidades quilombolas e tradicionais por meio de uma infraestrutura 
de rede que possibilite a troca de conteúdo entre esses espaços.

A troca de conteúdo entre essas comunidades já acontece, e a ferramenta 
se faz como um dispositivo de acionamento de repositório de saberes, ten-
do em vista os Griôs, que são símbolos da tradição oral e levam informa-
ções a comunidades com o compromisso com a verdade e os ancestrais.

O desenvolvimento de softwares e a troca de conhecimento são ações 
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quase sempre relacionadas a empresas e instituições de ensino como 
universidades. Entretanto, os quilombos apresentam novas soluções de 
acesso e produção de conhecimento a partir do viés de colaboração e 
diálogos entre relações e subjetividade, diversidade e direitos.

A construção de uma gama de relações sociais, culturais e econômicas 
a partir de uma realidade que  se traduz em significante e significado 
da coletividade conta com dispositivos que nessa pesquisa são trazidos 
pelao aplicativo Babobáxia, que compartilha diferentes momentos de  seu 
desenvolvimento para o usuário possa entender seu funcionamento e  se 
sentir representado a partir da relação estabelecida.

A representação pode acontecer por meio de palavras e também imagens, 
e o Design é uma ferramenta muito potente nessa realidade.

O Design teve seu fortalecimento durante a fase da Revolução Industrial, 
no início do século XVIII, por causa da necessidade de criação de modelos 
e bases para o desenvolvimento em série. Também foi nesse momento que 
os operários começaram a se organizar para lutar por melhor condições 
de trabalho, e nesse ponto o Design se fez uma ferramenta de ativismo por 
meio do cartaz, que foi utilizado para expressar os anseios dessa classe e 
mobilizar a sociedade.

Com o surgimento de novas tecnologias e o computador instituído como
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mentação proporcionem boas experiências aos usuários, fazendo com que 
os mesmos alcancem os objetivos procurados por eles e propostos pela 
ferramentas. A união desses profissionais pode ser baseada em modelos 
propostos pelas comunidades de software livre, com base em plataformas 
livres que documentem os processos de desenvolvimento e apresentam a 
preocupação de abrir as fases da construção para a sociedade e principal-
mente para a comunidade que  irá utilizar o software ou plataforma em 
questão.

A importância da existência de espaços de criação fora das universidades e 
a partir da realidade das comunidades que não estão inseridas no contexto 
do centro social, mas a margem pela não compactuação com a proposta 
capitalista de propriedade privada, seja intelectual ou física, possibilita que 
o designer possa ter mais liberdade para interagir com essas comunidades 
e pensar em novas maneiras de construção de identidades que fortaleçam 
e provoquem a identificação dos participantes desses espaços a partir da 
real aproximação entre designer e usuários.

Distante da pretensão de fornecer respostas resolutas para todas 
as questões apresentadas, optamos neste trabalho por um recorte 
temático que se ocupa de uma dimensão específica sobre a construção 
da identidade visual quilombola com a  problemática que envolve as 
comunidades remanescentes de quilombos, e diz respeito à comunicação 
e fortalecimento das relações e  produções, a partir da potencialização 
por meio da tecnologia representada e fortalecida por construções visuais 
representativas dos pilares da cultura afro-descendente.
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É, portanto, objetivo dessa pesquisa apresentar a descristalização de 
referências que não são baseadas na cultura que faz do Brasil um espaço de 
convergências culturais e refletir sobre modelos de construção de tecnologias 
que proponham infraestrutura de diálogos e trocas colaborativas entre 
comunidades quilombolas e outras organizações coletivo-comunitárias que 
experimentam maneiras  de vivências baseadas na liberdade.  
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REDESQUILOMBOLAS
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É notável a necessidade de criar espaços de diálogo e interação entre de-
signer e programador para que a produção de fases de arquitetura da 
informação, prototipação, desenvolvimento de interface gráfica e imple-
mentação possam resultar em softwares e sistemas intuitivas que 
Os quilombos são uma das primeiras experiências de liberdade nas 
Américas. Eles tinham uma estrutura comunitária baseada em valores 
culturais africanos. Sua organização política era democrática.Seu 
modelo econômico era o contrário do modelo colonial. Em vez de 
produzir um item só para exportação e depender da matriz imperial, 
tinham uma produção agrícola diversificada que provia seu próprio 
sustento e mantinham relações de troca e intercâmbio com as populações 
circundantes. (ABDIAS, MARCELO, Movimento Negro e Quilombismo)  

Uma rede quilombola é formada por comunidades negras rurais e urbanas 
que lutam pela terra que vivem, assim como pela afirmação e reconhecimento 
de sua identidade cultural. O surgimento de quilombos acompanhou 
a diversidade de formas de manifestação do sistema escravista e se fez 
presente desde o início da utilização da mão de obra africana, por todo o 
território brasileiro, adquirindo proporções que variaram desde pequenos 
núcleos até  a congregação de milhares de pessoas. O exemplo clássico 
e mais recorrentemente citado refere-se ao paradigmático Quilombo de 
Palmares, cujo surgimento se remete à reunião de escravos fugidos que se 
estabeleceram na Zona da Mata, no início dos anos de 1600 e lá quase 
um século. 

As análises do Quilombo de Palmares, nessa esteira, padecem por certa  
generalização que se traduz na construção de um modelo, um “tipo ideal” 

Quilombo Cuanhama, sudeste de Angola

Zumbi dos Palmares
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quilombola, muitas vezes aplicado sem maiores advertências metodológicas 
a outras experiências e dinâmicas de quilombos.

A invocação deturpada desse modelo proporciona a assimilação 
de determinadas características que não pertenceram à regra dos  
agrupamentos quilombolas — e em certo ponto nem à experiência 
palmarina — mas que insistem em povoar o imaginário histórico comum 
sobre a questão.

A agregação de outras pessoas, para além dos escravos negros fugidos, 
na verdade, refletiu na organização dos quilombos como um elemento 
de acúmulo de forças, na medida em que os membros externos, ao 
se incorporarem, traziam consigo conhecimentos técnicos e práticas 
culturais, permitindo saltos qualitativos nas táticas de defesa e manutenção 
quilombola.  É importante ressaltar a importância do processo de valorização 
do conceito de quilombo e do efetivo compartilhamento e troca de saberes 
de tais comunidades em relação às redes de convivência. Apresenta-se 
esses fatores como premissa para o desenvolvimento sustentável e para a 
conquista dos direitos outorgados a comunidades negras que preservam 
referências culturais afro-brasileiras.

Quilombolas,1884, Porto Alegre-RS
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Nos quilombos, existiam escravos de diferentes regiões da África, que 
possuíam culturas, idiomas, e crenças religiosas distintas, motivo que 
dificultava a constituição de uma identidade étnica, sendo que muitas das 
raízes culturais foram mescladas, que hoje é bem evidenciada nos ritmos 
afros no Brasil e no próprio sincretismo religioso. Durante o processo de 
pesquisa de uma identidade quilombola, baseada na cultura africana, que 
guiasse esse trabalho, surgiu uma questão: a mutiplicidade de culturas 
advindas de diversas regiões da África impossibilita o desenvolvimento de 
uma identidade visual baseada em patterns e visualidades religiosas que 
consiga resumir o que é a identidade quilombola, afinal são diferentes 
tecidos, crenças e escrita:

  As possíveis discussões sobre Identidade e a preocupação em conceituá-
las estão presentes nessa monografia através da análise sobre a relação 

1.1 Identidade
Cultural

República do Togo, África Ocidental

Gana, África Ocidental
Uagadugu,Burkina Faso
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As comunidades negras rurais possuem fortes relações com seu território, 
cores e cantos, constituindo assim laços baseados em diversas regiões da 
África. Os estudos de identidade remetem a dois caminhos: a perspectiva 
da identidade pessoal, e a discussão sobre uma identidade coletiva, “ligada 
a sistemas culturais específicos, como as identidades regionais e nacionais” 
(ROSA, 2007, p. 2). Contudo estas duas perspectivas estão interligadas, 
conforme ROSA “não há como vivenciar uma identidade cultural específica 
se esta não for incorporada à identidade pessoal de cada agente social”. 
(ROSA, 2007, p.3). 

E cada um desses agentes quilombolas é regido pelo multiculturalismo 
brasileiro, que promove a mistura e multi dentro do micro-pessoal de cada 
um.  Para produzir uma marca e uma interface gráfica de um aplicativo para 
quilombolas, é necessário compreender o sentimento de pertencimento dos 
quilombolas a seu território e a interação ao seu universo social, por isso 
visitei alguns espaços que estão configurados como Quilombos Urbanos: 
Casa de Cultura Tainã e Fazenda da Roseira.  A Casa de Cultura Tainã é 
um quilombo urbano e espaço para residência de projetos relacionados 
ao imaginário cultural africano que rege tantos quilombos, e é composto 
pela musicalidade que nasce dos tambores, pela união e tradição advinda 
do Baobá e pode ser configurada com uma das rotas de encontros de 
comunidades.

 

2.FURNARI, Pedro Paulo de Abreu.  A arqueologia de Palmares - Sua contribuição para o conhecimento da 
história da cultura afro-americana. p.36. In REIS, João José e GOMES, Flávio dos  Santos. (Org.) Liberdade 
por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das  Letras, 1996 

2

Casa de Cultura Tainã, 2006

República do Benim, África ocidental
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Atualmente, Antônio Carlos ( Presidente da Casa de Cultura Tainã), mais 
conhecido como TC, desenvolve um projeto chamado a Rota dos Baobás 
e é na casa de cultura tainã que essa relação com o Baobá, símbolo 
fundamental na cultura africana, é iniciada. Por meio da criação de uma 
rota a partir dessa árvore ancestral, que interliga toda rede de comunidades 
quilombolas, urbanas e rurais, entidades culturais e de terreiros, TC vai até 
esses espaços e constrói rituais de apropriação de novas tecnologias e 
trocas de saberes com a comunidade em questão.  

 Culturas, idiomas, e crenças religiosas distintas se unificam quando 
temos a imagética do Baobá, que é testemunha de tempos imemoriais e 
princípio da conexão entre o mundo sobrenatural e o mundo material. 

A MAGIA DO BAOBÁ

Pajelança Quilombólica, Casa de Cultura Tainã, 2011 TC mostrando o interior do fruto do Baobá Casa de Cultura Tainã, 2012
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Ainda como símbolo e “suporte tecnológico sobrenatural”, a árvore é 
território transitório entre a vida e a morte, entre a morte e a renovação da 
vida. Essa identidade afirmada através do Baobá contribuiu efetivamente 
para o crescimento econômico, social e cultural dessas comunidades 
por meio de projetos como a Rota dos Baobás, que além de mapear e 
cartografar essas comunidades, também desenvolve estimula formatos 
didáticos de formação continuada através do Portal da Rede Mocambos. 

PORQUE O BAOBÁ?

Baobá, Madagascar
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Atualmente, a Rede Mocambos, que foi criada em 2001 (ano da III 
Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias 
Correlatas, na África do Sul) a partir do consenso de que o acesso aos 
meios de produção e difusão da informação e conhecimento é essencial 
para as comunidades quilombolas ,conta com algumas ferramentas que 
facilitam a comunicação e dobra dessa rede: lista de discussão, IRC e um 
portal em que todas as ações da rede são documentadas.  

Podemos considerar o surgimento da Rede Mocambos como uma evolução 
dentro dos campo de Quilombos brasileiros, afinal de contas quando as 
comunidades se relacionam em redes autogeridas potencializam seu poder 
de luta , ação e conversação. Para isso a tecnologia é uma chave para o 
fortalecimento dessa rede. 

Seja a tecnologia dos afetos ou a tecnologia que espelha a rede através 
de ferramentas de comunicação e softwares de possibilitam a troca de 
conteúdo.  Visualmente essa tecnologia pode ter seu poder de interação 
e instigação dessa rede a partir da inserção de uma identidade visual 
relacionada a essa comunidade.   Por meio do Design é possível reafirmar 
e valorizar a diversidade cultural dos quilombos, transpondo elementos 
da capulana (tecido de Moçambique utilizado pelas mulheres para cobrir 
o corpo e a cabeça) para patterns aplicados em elementos gráficos do 
aplicativo digital, elementos geométricos para tipografia e cores da 
realidade quilombolica para as paletas de cores.  

Com intuito de fortalecer a Rede Mocambos, um dos integrantes, Vicenzzo 
Tozzi, está coordenando o desenvolvimento de um aplicativo chamado 

1.2 A EVOLUÇÃO
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Baobaxia, que vai interligar os computadores da comunidade e permitir 
que os usuários possam trocar conteúdos através de uma rede que não 
depende da internet, que muitas vezes é precárias nesses espaços. A 
precariedade também está presente em boa parte das ferramentas mais 
utilizadas na internet para promover e incentivar a comunicação dentro da 
sociedade que em sua maioria é pautada por infraestruturas questionáveis, 
já que não prezam pela neutralidade, segurança e transparência. Por isso 
é importante pensarmos no desenvolvimento de soluções pautadas em 
trocas reais e que possibilitem uma infraestrutura descentralizada e gerida, 
também, localmente, como o aplicativo Baobáxia.  Outro valor desse 
aplicativo é o pressuposto de rede baseado em troca. 

Esta troca gera um movimento  de compartilhamento de experiências e 
construção coletiva que amplia a estrutura da rede, e confere mais valor as 
produções existentes das comunidades. Ou seja, ela cria um novo elo, uma 
nova ligação entre os quilombos enquanto protagonistas de composições 
de trocas, conversação.

Por isso é importante pensarmos no 
desenvolvimento de soluções pautadas 
em trocas reais e que possibilitem uma 
infraestrutura descentralizada e gerida, 
também, localmente.
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Atualmente, segunda a Fundação Cultural Palmares, existem 1886 
comunidades remanescentes certificadas, entretanto estima-se que existem 
em torno de 5 mil comunidades espalhadas pelo Brasil.  Já a Rede 
Mocambos é formada por 27 comunicades tradicionais e remanescentes 
que estão configuradas como parcerias. 12 dessas são pontos de cultura 
e 15  quilombos. Em realção a abrangência por estado, as comunidades 
quilombolas localizam-se em 24 estados da federação, sendo a maior 
parte nos estados do Maranhão, Bahia, Pará e Minas Gerais e Pernambuco. 

1.3 INTEGRANTES,
QUANTITATIVOS 
E PARCEIROS
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PC Barbosa, Odomodê, RS Mestre Lumumba, São Luis do Paraitinga, SP

Mestre Dona Sirley, Pelotas, RS

Mestre Chico,Porto Alegre, RS

Antônio Carlos(TC) e Mestre Chico, I Encontro
da Rede Mocambos
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TECNOLOGIA
  SOCIAL
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TECNOLOGIA
  SOCIAL

A  Tecnologia Social pode ser compreendida com uma ferramenta que 
abarca diversas metodologias para a interação com comunidades 
sejam pautadas pela transformação social. É um conceito que propõe o 
desenvolvimento a partir da colaboração e participação coletiva desde 
a sua concepção até a sua implementação.  O principal objetivo dessa 
ferramenta é levar  soluções para problemas voltados a demandas de 
alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, 
saúde, meio ambiente, dentre outras.  As Tecnologias Sociais podem 
aliar saber popular, organização social e estruturar o desenvolvimento 
de softwares e demais sistemas que ajudem a trilhar um caminho de 
resoluções a partir das tradições e cultura de determinada comunidade.  
Se o desenvolvimento dessas tecnologias for documentado em plataformas 
e com licenças livres, elas serão realmente efetivas, pois também poderão 
ser aplicadas em outras comunidades e multiplicadas por qualquer pessoa 
a partir do acesso e abertura de conhecimento. 

Aliar saber popular, 
organização social
e estruturar o desenvolvimento
de softwares
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Em a Catedral e o Bazar, de Eric Raymond, são apresentados dois modelos 
de  processos de desenvolvimento de software relacionados a filosofia: O 
modelo Catedral, no qual o código fonte está disponível para cada release 
do software, mas o código desenvolvido entre dois releases é restrito a um 
grupo de desenvolvedores exclusivo e  o modelo Bazar, no qual o código é 
desenvolvido de forma totalmente aberta e pública, utilizando a Internet. O 
modelo Bazar pode ser chamado de software livre, que é aquele software 
que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Nesse modelo 
os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, 
mudar e melhorar o software. Com essas liberdades, os usuários (tanto 
individualmente quanto coletivamente) controlam o programa e o que ele 
faz por eles.  Quando os usuários não controlam o programa, o programa 
controla os usuários. O desenvolvedor controla o programa e, por meio 
dele, controla os usuários. Esse programa não-livre e “proprietário” é, 
portanto, um instrumento de poder injusto. Assim sendo, “software livre” é 
uma questão de liberdade, não de preço. Um programa é software livre se 
os usuários possuem as quatro liberdades essenciais: 

  

 2.1 SOFTWARE LIVRE
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A liberdade de aperfeiçoar o programa,
e liberar os seus aperfeiçoamentos, 
de modo que toda a comunidade 
se beneficie. 

A liberdade de estudar como 
o programa funciona, e adaptá-lo 
para  as  suas  necessidades;
 

A liberdade de redistribuir cópias
de modo que você possa ajudar 
ao seu próximo;
 

A liberdade de executar  
o programa, para qualquer propósito;1 

2 

3

4
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“Comunidade de artesãos de bits e volts, poetas humanistas, cientistas 
nômades, para onde estamos indo? Confio no pulso dos seus passos, 
nossa revolução é o próximo segundo e o desafio constante de não 
render-se ao conformismo de simplesmente entreter-se ou entreter, 
distraindo o fato de que vivemos além da história, dos muros, dos 
bancos, da semelhança dos corpos e suas consagüinidades. Queremos 
um ecossistema condizente com toda esta pirotecnia prometéica de um 
suposto Sapiens, uma simbiose duradoura e enfim poder pensar em criar 
e imaginar outros espaços e formas para todo esse conhecimento que 
mantemos aceso nesta chama. Mas se ainda hoje nossos semelhantes 
marcham por um pedaço de chão para sobreviver, outros alienam seus 
instintos mais criativos em busca de algum reconhecimento dentro de 
uma esmagadora cultura de consumo auto destrutivo, nos deparamos 
com a questão: qual o papel que nós aqui já alimentados e abrigados 
temos em pensar numa soberania deslocalizada? E na transmissão de 
conhecimentos que buscam reverter esta pulsão auto destrutiva da 
humanidade? A conjectura deste manifesto é em função de apontar 
uma faísca rachando no horizonte: Criaremos nosso primeiro satélite 
feito à mão e mandaremos ao espaço sideral entulhado de satélites 
industriais corporativos e governamentais. Será nosso satélite capaz de 
tornar nossas redes ainda mais autônomas? Ou o caminho é repensar 
e mapear toda atual estrutura de nossa tecnocracia e ciência a ponto 
de decidirmos estrategicamente um caminho totalmente diferente? 
Qual??Muito mais que cobaias da Tecnocracia! Sonhando e Dançando: 
marcham os Sem-Satélite…”(SOARES, GLERM 2007)

O MSST, Movimento dos Sem Satelites, faz parte de outros movimentos 

 2.2 VALOR SOCIAL 
 DAS TECNOLOGIAS LIVRES
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que estão relacionados a tecnologias livres e formas abertas de produção. 
Apresenta no seu manifesto referências a movimentos sociais, especialmente 
os que lidam com ocupação e territorizalização. Esses movimentos estão 
relacionados a luta pela liberdade de comunicação, direito a terra e espaços 
de moradia que possibilitem autonomia para suas produções dos residentes, 
seja agrícola ou artística.  A luta por autonomia está diretamente atrelada 
aos princípios de projetos que estão relacionados ao desenvolvimento 
e utilização do software livre, principalmente em iniciativas que levam 
tecnologias da informação e comunicação à diferentes comunidades do 
Brasil, como a Rede Mocambos. Essas iniciativas não podem se limitar 
a reproduzir os usos já estabelecidos dessas tecnologias, como acesso à 
internet e impressão de documentos. 

Por isso o desenvolvimento de planejamentos de formação continuada 
em que os participantes podem explorar e experimentar ferramentas de 
desenvolvimento web, gráfico e audiovisual a partir de suas experiências 
é essencial. Sistemas e aplicativos com licenças e filosofias proprietárias 
não permitem que comunidades que vivem à margem social, ou de outra 
sociedade, possam compartilham suas informações de maneira segura e 
muito menos se apropriar da tecnologia de maneira crítica e consciente 
utilizando-a como linguagem para melhorar seu cotidiano e sua interação 
com a sociedade.
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“O que precisamos são pólos locais de inovação, dedicados à 
experimentação e ao desenvolvimento de tecnologias livres. Esses 
pólos precisam ser descentralizados, mas enredados. Devem tratar 
de diversos assuntos, não somente acesso à internet: dialogar com 
escolas, projetos sociais, ambientais e educativos. Precisam acolher 
coletivos artísticos, engenheiros aposentados, amadores apaixonados, 
empreendedores sociais, inventores em potencial. Não podem ter 
medo de gerar renda, criar novos mercados. Precisam configurar-se 
em laboratórios experimentais locais.”(FONSECA, FELIPE Laboratórios 
Experimentais Locais)

Outro valor das Tecnologias livres aplicadas a sociedade é o incentivo 
a construção de  alternativas como uma das formas de acabar com os 
monopólios de informação. A comunidade que não tem alternativas 
tecnológicas se torna escrava da tecnologia vigente.  Por isso a liberdade 
presente na filosofia livre condiz com a luta quilombola e de outras 
comunidades que buscam pela autonomia de suas produções. 

“A tecnologia é uma frente de trabalho da Rede Mocambos, sendo ao 
mesmo tempo ideia e meio para transferir ideias. Isto é possível somente 
com uma real apropriação das técnicas e das lógicas, sem ser usuários 
passivos de algo já pronto, e que por si mesmo não é livre. Dentro dessa 
linha de pensamento consideramos que o uso e o desenvolvimento de 
Software Livre que já permite a criação e o compartilhamento entre nós e o 
mundo, através da  Internet por exemplo, chegando a uma inclusão social 
autodeterminada nos moldes que a comunidade quer.” (trecho retirado do 
site da Rede Mocambos http://www.mocambos.org/sobre )  





 Portal da Rede Mocambos PROPOSTACONCEITUAL
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Projetar remete a organizar determinado conteúdo para que a sua 
aplicação possa ser otimizada e permita a experimentação a partir de 
uma base sólida.

Partindo desse princípio, o projeto gráfico do Portal da Rede Mocambos,   
da marca do aplicativo Baobaxia e da interface gráfica do mesmo 
aplicativo,  possibilitou o alinhamento entre o cliente e a  designer, assim 
como permitiu mais liberdade para que a profissonal pudesse criar 
interação entre os elementos estabelecidos dentro do projeto.

O projeto gráfico desses itens foi desenvolvido colaborativamente a partir 
de conversas presenciais com quilombos e a distância por meio da lista 
de discussão da Rede Mocambos.

 3.1 PROJETO GRÁFICO
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O Portal da Rede Mocambos conecta quilombos, comunidades tradicionais 
e negros e negras por todo país. É um espaço de indexação e organização 
de conteúdo, divulgação das ações da rede, realização de formação 
continuada e também de produção de espaços de troca de saberes. 

O Portal possibilita a interação desses comunidades e é dentro dele que  o 
usuário do aplicativo Baobáxia irá ter acesso a todo o conteúdo sincronizado 
no seu computador a patir do cadastro, login e download do programa. 
Por isso, as interfaces gráficas precisam estar alinhadas, para que o usuário 
tenha maior familiaridade com as arquiteturas e visualidades.

Briefing Portal da Rede Mocambos

O briefing do Portal da Rede Mocambos foi desenvolvido colaborativamente 
na Casa de Cultura Tainã e traz pontos muito importantes para a 
reformulação do Portal. As cores representativas para estudo são: amarelo, 
vermelho, verde e preto e a estrutura deve ser limpa e valorizar o fluxo de 
informação que a rede produz.

 3.2 PORTAL REDE
MOCAMBOS
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Por isso, foi definida a seguinte estrutura para a Home:

*Categorias da navegação estrutradas em reunião na Casa de Cultura Tainã, Julho Setembro 2012
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Paleta desenvolvida para o Portal da Rede Mocambos:

A partir do estudo do ambiente da Casa de Cultura Tainã, que é um dos o 
espaços de elo entre os quilombolas e sediou o primeiro encontro da Rede 
Mocambos, em 2007, foi definida uma paleta baseada nas cores mais 
fortes e significativas do espaço. 

Foto tirada durante visita a Casa de Cultura Tainã em Julho de 2012

PALETA
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A paleta é baseada em variações de tons de verde, amarelo, vermelho e 
marrom:

R
G
B

R 187
G 46
B 29

R 224
G 41
B 25

R 243
G 197
B 15

R 182
G 179
B 22

R 93
G 150
B 47

R 18
G 99
B 43

R 26
G 24
B 24

R 231
G 223
B 176
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Os elementos gráficos do site foram definidos a partir da mesma imagem 
da paleta, que representa as formas achadas no chão, nas portas e e 
outros objetos da Casa de Cultura Tainã:

ELEMENTOS
VISUAIS

*trapézios e formas triangulares marcam os elementos gráficos em questão
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TIPOGRAFIA
A família tipográfica do site, marca e aplicativo Baobaxia é a Megalopolis 
Extra. No site, na interface gráfica do aplicativo é utilizada a familia tipográfica 
Ubuntu para o texto corrido e a Futura para títulos. 

Megalopolis Extra

a b c d e f g 

A B C D E F G 

ÃÇ?ÁÕêãçe  

01 2 3 4 5 6 

Futura Condensend 

a b c d e f g 

A B C D E F G 

ÃÇ?ÁÕêãçe  

01 2 3 4 5 6 

Ubuntu

a b c d e f g 

A B C D E F G 

ÃÇ?ÁÕêãçe  

01 2 3 4 5 6 
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WIREFRAMES
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Banner Rotativo

Notícias Recentes

Footer

Tags

Li
nh

as
 In

te
ra

ti
va

s

Menu Principal e Fixo busca



50

Tags

3.2BAOBAXIA
Marca

“A ideia nasce da referência do Baobá, árvore que vive milhares 
de anos e representa simbolicamente a memória coletiva ligada ao 
território. Baobáxia é a união de baobá com galáxia. Uma galáxia de 
memórias coletivas locais ligadas ao território. A galáxia liga também 
com as estrelas, que por sua vez são ligadas a Casa de Cultura Tainã, 
que em tupi-guarani significa caminho das estrelas. Baobáxia vira bbx, 
tirando as vocais, que remete ao acrônimo bbs que eram os nos da 
primeira rede de computadores. “

Vicenzo Tozzi

O sentindo da marca é provocar o sentimento de autonomia, estabilidade 
e troca nos usuários do aplicatio Baobáxia.

Faz parte da filosofia da marca a autonomia do usuário, a liberdade e a 
questão da terra.

Palavras-chave: Baobá, galaxia, sincronizar, escambo, bbs (bulletin board system)
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REFERÊNCIAS
Marca
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PROCESSO
Marca

Primeiro desenho baseado no 
nascer do Babobá e nos Adink-
ras, com o sentido de imagem 
que reune diversas culturas

Segundo desenho com mais 
ênfase nas formas do Babobá 
e estudo tipográfico com o tipo 
Helvetica Neue LT Std 95 Black

Terceiro desenho com modifi-
cações nas folhas e aplicação do 
tipo Megalopolis Extra

Desenho final ajustes no tipo-
grama e finalização do desenho 
representativo da árvore Baobá e 
da Cultura Akan

BAOBAXIA1

2

3

4
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4

Marca
BAOBAXIA

Versões de positivo e negativo:
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BAOBAXIA
Marca
Variação de acordo com a relação que com o fundo utilizado:

x



55

BAOBAXIA
Marca
O logo original não pode ser aplicado sobre texturas ou fotografias que não 
tenham a temática afro-descendente:

x
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BAOBAXIA
Marca
A redução máxima suportada pelo logo é 34 x 10 mm.

x
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O aplicativo Baobaxia funciona como uma rede descentralizada, que 
possibilita a troca de conteúdo entre comunidades quilombolas rurais, 
urbanas e demais comunidades tradicionais. É desenvolvido com Softwares 
Livres e sistematiza as soluções encontradas durante o seu desenvolvimento 
em plataforma livres.

O conteúdo é organizado a partir de uma arquitetura estruturada com 
breadcrumbs para facilitar a navegação do usuário e tornar o aplicativo 
mais intuitivo.

Exemplo:
Rede Mocambos > Casa de Cultura Tainã > Denise > Audio > 
AulaDePandeiro.ogg

Além da organização hierárquica, irá existir outras formas de navegação, por 
meio de tags e metadados. Os conteúdos produzidos pelas comunidades e 
que irão compor a estrutura do aplicativo são: fotos, vídeos, áudios e textos.  
O signficado do aplicativo baobaxia está além de um conjunto de códigos 
e bytes: significa liberdade, palavra utilizada pelos quilombolas e pelas 
comunidades de software livre para designar e guiar suas construções no 
mundo. Baobáxia, nesse sentido, é um ponte de acesso para outros espaços 
que não tem o pedágio obrigatório que é pago nas redes que estão em 
voga atualmente, pois seu objetivo é possibilitar a troca de conteúdo entre 
projetos com intuito de potencializa-los, e possibilitar que os usuários se 
conectem e possam construir juntos novas formas de mudar o mundo.

3.4 BAOBAXIA
Interface Gráfica
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Ferramentas
Projetos
Conteúdos
Participantes

Portal Parceiros
-- Casa de Cultura Tainã 
- Junta Dados
- Pontão Nós Digitais

Contato

Fazer Login 

E-mail

Senha

Fazer Login ou criar uma conta

Faça seu login para sincronizar conteúdo, visualizar suas publicações e membros da rede

Login

Interface Gráfica de login que é acessada por meio do Portal da Rede Mocambos.



59

O que é o Babobáxia?

Baobáxia é um espaço que possibilita a troca de conteúdo entre Comunidades Quilombolas 
e Comunidades Tradicionais Rurais e Urbanas. Essa troca se dá através da publicação e do 
acesso do conteúdo publicado pelas outras comunidades, de forma simples. 

Criamos algumas ferramentas e esperamos que você utilize esse espaço para documentar 
e trocar experiências sobre o que está sendo produzido na sua comunidade.

Na seção Publicar você irá encontrar as ferramentas que irão viabilizar a publicação de textos, vídeos e áudios.

Na seção Projetos você irá encontrar  todas as comunidades cadastradas na Rede.

Na seção Membros você irá encontrar um mapeamento todos as pessoas cadastradas 
na rede e poderá interagir com elas .

Na seção Conteúdos você encontrará todas as suas publicações e as pubicações da rede.

Na seção Busca você terá acesso de maneira simples e rápida a conteúdos que você deseja encontrar.

Clique aqui   para baixar o aplicativo Baobáxia

Em caso de dúvidas entre em contato pelo email baobaxia@mocambos.net

Ferramentas  |    Projetos  |    Conteúdos  |    Participantes |     Sair

Ferramentas
Projetos
Conteúdos
Participantes

Portal Parceiros
-- Casa de Cultura Tainã 
- Junta Dados
- Pontão Nós Digitais

Contato

Interface Gráfica de Boas-Vindas com utilização do Aplicativo conectado a internet. Nessa página o 
usuário tem a possibilidade de baixar o aplicativo para utiliza-lo no seu computador, e não online.
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Projetos

Ferramentas
Projetos
Conteúdos
Participantes

Portal Parceiros
-- Casa de Cultura Tainã 
- Junta Dados
- Pontão Nós Digitais

Contato

A Comunidade Jesus uma entidade cultural e social sem 
fins lucrativos fundada por moradores da Vila Castelo Branco
e região em 1989 com o nome de Associação de Moradores da 
Vila Castelo Branco.  Leia Mais 

Comunidade do Jesus

A Comunidade Casa do Boneco é uma entidade cultural e social 
sem fins lucrativos fundada por moradores da Vila Castelo Branco
e região em 1989 com o nome de Associação de Moradores da 
Vila Castelo Branco.  Leia Mais 

A Comunidade Quilmbo do Campinho uma entidade cultural 
e social sem fins lucrativos fundada por moradores da Vila 
Castelo Branco e região em 1989 com o nome de Associação 
de Moradores da Vila Castelo Branco.  Leia Mais 

Casa do Boneco

Quilombo do Campinho

Ferramentas  |    Projetos  |    Conteúdos  |    Participantes |     SairSília Moan

Interface Gráfica com todos os projetos e comunidades cadastradas no aplicativo. 
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Conteúdos

Ferramentas  |    Projetos  |    Conteúdos  |    Participantes |     Sair

Ferramentas
Projetos
Conteúdos
Participantes

Portal Parceiros
-- Casa de Cultura Tainã 
- Junta Dados
- Pontão Nós Digitais

Contato

Edição|Excluir Edição|Excluir Edição|Excluir

Sília Moan

Pajelança

20 /01/2011

Estúdio Fábrica

10/01/2011

Edição|Excluir Edição|Excluir Edição|Excluir

Layla Xavier

12 /01/2011

Tenda

08/01/2011

09/01/2011

Pajelança

1 2  3  4  5  6

06/01/2011

Semba

Interface Gráfica com todo conteúdo que o usuário publicou.
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Participantes

Ferramentas  |    Projetos  |    Conteúdos  |    Participantes |     Sair

Ferramentas
Projetos
Conteúdos
Participantes

Portal Parceiros
-- Casa de Cultura Tainã 
- Junta Dados
- Pontão Nós Digitais

Contato

Sília Moan

1 2  3  4  5  6

Nome Cidade

TC
Campinas,SP
Casa de Cultura Tainã

Pc Barbosa
Porto Alegre , RS
Odomodê

Layla Xavier
Campinas, SP
Casa de Cultura Tainã

Interface Gráfica com todos os participantes cadastrados no Baobaxia. 
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Instalando o Baobáxia

A instalação desse aplicativo no seu computador irá possibilitar as seguintes ações:
sincronizar, transmitir e compartilhar  imagens, vídeos, áudios e textos com outros 
quilombos e comunidades tradicionais. Para que possamos continuar a instalação 
você deverá clicar em EU ACEITO. Caso você clique em NÃO ACEITO  o aplicativo
Baobáxia será removido automaticamente do seu computador

Fale Conosco

ACEITO NÃO ACEITO

Caso o usuário opte por baixar o aplicativo, ele terá acesso a primeira tela de instalação em seu computador. 
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Entrar no Baobáxia

Ficamos contentes por você ter aceitado! Agora é necessário que você
insira o nome e a senha que cadastrou na página do aplicativo Baobáxia

Fale Conosco

Nome:

Senha:

Em seguida ele deverá se logar com o mesmo nome cadastrado no site.
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Selecionar Pastas

Chegou o momento de escolher quais pastas e arquivos você deseja sincronizar no
Baobáxia! Você irá optar pelo selecionar as pastas que contém arquivos que você
deseja compartilhar com outros quilombos que utilizam o aplicativo Baobáxia. 

Fale Conosco

Área de Trabalho
Dowloads

Modelos

Público

Documentos

Música

Imagens

Vídeos

Sincronizar estas pastas no Baobáxia      Espaço      

Avançar

A fase seguinte é escolher as pastas que o usuário deseja sincronizar e compartilhar 
por meio aplicativo. 
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Compartilhar

A partir das pastas que você sincronizou nós categorizamos seus arquivos em áudio,
imagens, textos e vídeos. Assim fica mais fácil compartilhar! Selecione o arquivo que
você deseja compartilhar e escolha palavras-chave que irão ajudar todos os usuários a
se conectarem com mais facilidade ao seus arquivos!

Fale Conosco

Avançar

Áudio Imagens

Textos Vídeos

Escolher

Escolher

Escolher

Escolher

Palavras-chave:

Palavras-chave: Palavras-chave:

Palavras-chave:

Por fim, ele deverá selecionar os arquivos desejados. 
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