




Nesta primeira chamada, foram
apresentados 29 projetos, dentre os quais
selecionados os laboratórios partici-
pantes. Inicialmente, serão constituídos
três grupos de trabalho. O grupo de
Rede Externa vai implementar a infra-
estrutura externa dos
laboratórios, testes de
certificação, entre ou-
tras atividades neces-
sárias à consolidação do
que, no jargão de espe-
cialistas, é conhecido
como Camada Física
ou óptica da Internet
Avançada. O grupo res-
ponsável pela Camada
de Transporte vai ana-
lisar protocolos de co-
municação para testar
e definir padrões, apro-
veitando, inicialmente,
o legado das redes Aca-
demic Network at São
Paulo (ANSP) e Rede
Metropolitana de Alta
Velocidade (ReMAV)
no Estado de São Pau-
lo. Este grupo também
vai conduzir pesquisas
em engenharia de re-
de. O terceiro grupo vai
trabalhar na Camada
Aplicações, ou seja, na
definição e acompa-
nhamento de controle
de instrumentos via
Internet. Fará, inicialmente, um levan-
tamento das tecnologias existentes e re-
comendará, por exemplo, softwares de
controle de instrumentos, desenvolvi-
mento de novos softwares, entre outras
medidas necessárias. Os três grupos
vão trabalhar de forma sinérgica, como
partes de um único projeto. Ao final do
6° e do 12° mês de implementação do
KyaTera serão realizadas reuniões para
a apresentação dos resultados.

Conteúdos digitais - O KyaTera será su-
porte para a implementação da Incu-
badora Virtual de Conteúdos Digitais,
projeto que vai desenvolver metodo-
logias cooperativas inovadoras, em am-
biente de software livre e de código
aberto. O software livre, propriamente
dito, será um dos principais objetos de
pesquisa. "Trata-se de um ambiente de
cooperação auto matizada", detalha Imre
Simon, coordenador deste projeto.
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Diferentemente dos demais, esse
projeto vai se organizar em função das
demandas da comunidade científica
por conteúdos acadêmicos. É, por
assim dizer, quase uma obra em aber-
to. "A incubadora expressa de maneira

paradigmática o con-
ceito de bazar", com-
para Perez. Ele se re-
fere à comparação da
qual lançam mão dois
antropólogos norte-
americanos, Eric S.
Raymond e Bob
Young, no livro A
Catedral e o Bazar, so-
bre o sistema operaci-
onal Lynux. Na cate-
dral, a organização
busca a perfeição ab-
soluta. Já no bazar, a
ordem é imperfeita e
sujeita a permanente
atualização, e o erro é
um pressuposto. "A
incubadora trabalha
com o princípio do
bazar. É aberta e de
inteligência coletiva",
compara Perez.
O projeto inspira-se
em experiências co-
mo a do site Source
Forge, patrocinado
por uma empresa pn-
vada, para o desen-
volvimento de proje-

tos de softwares livres. O site tem hóje
450 mil usuários de 40 mil projetos.
"A comunidade desenvolvedora de
software livre se apegou a essa pro-
posta porque é um sistema padroni-
zado", justifica Simon.

Outro exemplo desse tipo de pro-
jeto é o site wikipedia.org, uma espé-
cie de enciclopédia construída coope-
rativamente que, em menos de dois
anos, já tem mais de 150 mil verbetes,
mais que a Enciclopédia Britânica. O
sistema permite a alteração, correção e
recuperação de conteúdos, conhecido
como sistema de controle de versões, e
a intervenção de diversos usuários de-
vidamente autorizados. A Incubadora
de Conteúdos deverá funcionar de
maneira semelhante.

A Incubadora é inovadora também
na forma de financiamento. Os proje-
tos que completarem com sucesso seis
meses de incubação poderão solicitar

auxílio à FAPESP. A primeira chamada
deverá ocorrer dentro de um ano, quan-
do está prevista a realização de uma
avaliação crítica e pública do projeto.
"Neste início, a Fundação vai funcionar
como catalizadora de iniciativas de pes-
quisa. Se errar, não tem custo. ão há
limite para a ousadia", afirma Perez.

O site - incubadora.fapesp.br - já
está funcionando em caráter experi-
mental. No início de setembro, o site já
hospedava 23 projetos e registrava 78
usuários. Um desses projetos quer reu-
nir especialistas e interessados em ana-
lisar o Sistema Brasileiro de TV Digital.
Outro projeto é o Arca, que pretende
"organizar pessoas trabalhando em
projetos transdisciplinares" Um tercei-
ro é o Arte para Todos, que tem como
objetivo oferecer "aos segmentos me-
nos privilegiados o acesso ao conheci-
mento e à experimentação estética das
Artes Visuais, usando Tecnologia Avan-
çada da Informação': O site vai oferecer
uma série de serviços que facilitem essa
interação entre usuários e criar uma in-
fra-estrutura de cooperação.

Aprendizado eletrônico - A rede de fibra
óptica implementada no KyaTera tam-
bém vai apoiar o desenvolvimento das pes-
quisas de aprendizado eletrônico. A idéia
é construir uma ferramenta comum, a
partir de softwares abertos, fazendo con-
vergir distintos esforços de pesquisa, com
o objetivo de especificar, desenvolver e
distribuir um conjunto único de ferra-
mentas de suporte à aprendizagem.

A coordenação do Tidia está anali-
sando 34 projetos nesta modalidade de
pesquisa.Também nesse caso, serão or-
ganizados três grupos de trabalho. O
primeiro terá a tarefa de definir e dis-
ponibilizar desde ferramentas de traba-
lho até a documentação e o acervo téc-
nico do projeto. O segundo grupo vai
padronizar a arquitetura, linguagem e
objetos de aprendizagem, entre outras
tarefas. E o terceiro será responsável por
dar suporte ao conjunto de ferramen-
tas utilizadas no aprendizado a distân-
cia. Também nesse caso duas reuniões
de apresentação de resultados serão rea-
lizadas ao final do primeiro semestre e
do primeiro ano de trabalho. A expec-
tativa é de que, no 12° mês de ativida-
des, os grupos concluam a elaboração
de um protótipo do ambiente de Edu-
cação a Distância sobre plataforma de
Internet Avançada. •


